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 ةيرصملا بتكلا راد
 ةينفلا نوئشلا ةرادإ دادعإ رشدلا ءانثأ ةسرهف

 دادعإ / ةيرصملا فاقوألا ةبتكم ةبرجت : قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخما ةسرهف
 راتسلا دبع ةعجارمو ميدقت ؛ دمحم نسح نيمساي « دمحأ تجهب دمحأ « ميهارب يملح دمحم

 . 5١١١ « عيزوتلاو رشنلل يراخبلا مامإلا ةبتكم : ةرهاقلا -: ١ط -. يجولحلا قحلا دبع
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 . ةيرصملا فاقوألا ةرازوب تاطوطخملل ةيزكرلا ةبتكملاب فيرعتلا : الأ

 0 : ةسرهفلا ةرامتا ١ لوألا لصفلا

 0 حرتقملا ليدعتلا : ًايناث

 0 . اهعم لماعتلا ةيفيكو ةلدعملا ةرامتسالا ىوتحم حرش : ًافلاث
 0_0 ع ظفحلا تانايب : لوألا لقحلا

 0 ديلجتلا : يناثلا لقحلا

 00 ا ا خسنلا تانايب : ثلاثلا لقحلا

 00 فيلأتلا تانايب : عبارلا لقحلا

 0 ع ع ع ع ةغللا نايب : سماخلا لقحلا

0 يداملا فصولا : سداسلا لقحلا



 *ه © هل »نا هل ج0 ©00# © سه هل هل © © هش © 0 © © © هله ©00# »هه هل »هل هه 0# ه0 ©

 0 . ةصاخلا تالاحلا : ًاينا
 0 جذامن ركذ عم عيماجملا ةسرهف تالاح : ثلاثلا لصفلا

 0 ع ع عومجملا فيرعت : ًالوأ

 0 عومجملا لخاد لئاسرلا رابتعال ةحرتقملا ريياعملا : ًاينا

 0 .ةماعلا تالاحلا : ًاثلاث

 0 . ةصاخلا تالاحلا : ًاعبار
 ةسرهفلا ةرامتساو ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 0 طوطخملل يداملا نايكلا فصت يتلا كلتو
 اهيا

 0 0 7 5 5 ا < < < < < ديهمت : الوأ

 وى

 050 00 7 7 5 ا ا < تاحلطصملا : ايناث

0 ا ا : تايصوتلاو ةعاخلا



 لان د م ع ع ع ع ع ع ع . ' جارعملا ربخ " ناونعب ( 1١؟١959١1/1 )مقر طوطخملا ١.

 انا ا 0 ' نيدلا مولع ءايحإ " ناونعب ( ١757 ) مقر طوطخملا ١.

 ١ ما/ .... "نونكملا رهوجلا حرشب نوصملا بللا ةيلح " ناونعب ( 1477 ) مقر طوطخملا

 ١8/4 ' ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا " ناونعب ( 75 ) مقر طوطخملا .4

 ١18 . .. "نآرقلا مسر يف نآمظلا دروم حرش ىف نانملا حتف* ناونعب )١١79( مقر طوطخملا .

 آه سل ' ةيبحرلا ضئارف حرش يف ةيروشنشلا دئاوفلا 'ناونعب ( )١577 مقر طوطخملا .1

 .١981١000 ملل ' ىجوغاسيإل مالسإلا خيش حرش ىلع قيلعت ' ناونعي ١1917 مقر طوطخملا ./

 ١ ؟ " ديحوتلا ةرهوجل مالسلا دبع حرش ىلع ةيشاح "ناونعب ( 717١ ) مقر طوطخملا 4

 ١ 7 " نيهاربلا مأ هتمدقمل يسونسلا حرش ىلع ةيشاح " ناونعب (50 /17١758؟) مقر طوطخملا .4

 ١48000 م 'رخاوألا ةرماسمو لئاوألا ةرضاحم "ناونعب ( 0١ ) مقر طوطخملا ٠١.

 ادن ع " باسحلا لامعأ صيخلت حرش " ناونعب )١١11( مقر طوطخملا ١.

 ١ 5 . .. . "بيرقتلا ظافلأ حرش يف بيجملا بيرقلا حتف" ناونعب ( "014 ) مقر طوطخملا .؟

 ١ 17/ . .. . 'يروهجألل ناضمر لئاضف ىلع ةيشاح" ناونعب ( ١7/177 ) مقر طوطخملا ١.

 ايان ا ع ع ع ع ' ةيفوص ةلاسر " ناونعب (0955) مقر طوطخملا .5

 ١4800000 ل م 0 " حاحصلا حابصم "ناونعب ( 1779 ) مقر طوطخملا .4

 5 .... "يفسنلا دئاقع ىلع ىنازاتفتلا حرش ىلع ةيشاح " ناونعب (717) مقر طوطخملا .5

 ليلا ا ' ةمسترملا ةديصقلا ' ناونعب ( 5 /510/7 ) مقر طوطخملا /١.

 5 . .. . "ةيرهزألا حرش ظافلأ لحل ةيولعلا دوقعلا ديارف" ناونعب (5877)مقر طوطخملا .

 ىلا ( هلك )يبنلا دلوم ىلع يمتيهلا ىلع ةيشاح 'ناونعب(4 0 ١)هقر طوطخملا .4

 5 5 ' جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن" ناونعب ( 850 ) مقر طوطخملا ١.

١. مقر طوطخملا ) 7870/١ ( لوصألا جاهنم حرش يف لوسلا ةياهن " ناونعب ' ٠١؟”



/ 

 ” . .. "حاورألا ةاجنو حاضيإلا رون حرش حاتفلا دادمإ" ناونعب )١11/١7( مقر طوطخمملا .[7

 5 / ..... "ةسدنهلا يف نوتملا يواحو نونفلا يوار" ناونعب ١( /17/917) مقر طوطخملا .'

 ل ا " مالكلا ملع يف علاوطلا رشن " ناونعب ( 7/١841 ) مقر طوطخملا "4

 لادا اي يع " رصعلا لهأ نساحم ىف رهدلا ةميتي " ناوئعب )١19121( مقر طوطخملا .

 51٠ ........ "ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد ' ناونعب ( "844 ) مقر طوطخملا .1

 نيرا ع ' يفاولا فرشلا ناونع ' ناوئعب ( 514 ) مقر طوطخملا ٠".

 نارا اي ' بئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرخ " ناونعب ( ٠١5١ ) مقر طوطخملا .

 51 7 . . "ديوجتلا ملع ىف فورحلا جراخم ىف ةلاسر " ناونعب (18/1877) مقر طوطخمملا .4

 518000000 لل 'نايبلا ىف ةيدنقرمسلا ىلع ةيشاح " ناونعب ( 748 ) مقر طوطخملا ٠“

 ©5١1١ 00200 سل ع م ' راعشأ ةعومجم " ناونعب ( ١١7١/7)هقر طوطخملا ١

 در يف مكحلا حاضيإ ةلاسر يف نعط نم ىلع درلا ' ناوئعب( 31“ /741) مقر طوطخملا ؟

نارا م ا ا ا ع ع ' ملظلا يضاقلا



 ريدقتو ركش

 مهسأر ىلعو « لمعلا اذه زاجنإ يف دعاس نم لكل ريدقتلاو ركشلاب مدقتن

 دبع راتسلا دبع /روتكدلا ذاتسأللو . ةيرصملا فاقوألا ريزو روتكدلا ذاتسألا

 ماعلا فرشملا ذاتسأللو « 7١2لمعلا اذه ةعجارم ىلع هتقفاومل يجولحلا قحلا

 . 7رصن يلاغ ديلو /ذاتسأللو ٠ يصولخ دومحم يصولخ ةبتكملا ىلع

 زيزعلا دبع دمحم : مهو ةسرهفلا مسقب نيثحابلا عيمجل لوصوم ركشلاو

 دمحم ريمأ « رورس دمحم نيدلا دامع « ىفطصم يدرك لاله ©« لمحعم

 يربص ايرث « ظفاح ةورم « باوتلا دبع دماح ماهير « لداع ءايلع ؛ « قداص

 ٠ دومحم قوراف ىملس « ىبنلا دبع ةبه « ديسلا

 نوُدِعُملا

 ك0

 ةرهاقلا ةعماج . بادآلا ةيلكب تامولعملاو قئاثولاو تابتكملا مسقب غرفتم ريغ ذاتسأ )١(

 تاطوطخملا نوئش راشتسم دعاسمو « ةيكيرمألا ةعماجلا ةبتكمب ةسرهفلا مسق سيئر (؟)

. فاقوألا ةرازوب



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١

 .ةيلمعلا ةسرامملاب امنإو بسحف ةساردلاو ةءارقلاب

 كلذكف ةسرامملاب امنإو ةءارقلاب بستكت ال تارايسلا ةدايقو ةحابسلا نأ امكو

 نم دبال امنإو « اهباعيتساو اهظفح وأ دعاوقلا ةفرعم اهيف ىفتكي ال « ةسرهفلا

 . عقاولا ضرأ ىلع اهقيبطت
 ىلإ ماكتحالا يعدتست ىتلا اهلكاشم ةعوبطملا داوملا ةسرهفل ناك اذإو

 ْخَسّنلا نأل « اديقعت دشأو ًاددع رثكأ لكاشم تاطوطخملا ةسرهفل نإف « دعاوقلا

 هنأ ىلع اهنم لك لماعيو رخآلا نع اهنم لك درفتي دحاولا طوطخملل ةددعتملا

 ام قوفي تانايبلا نم ًاديزم بلطتت تاطوطخملا ةسرهف نألو « ديدج باتك
 يف سرهفملا عضي تانايبلا هذه لامكتساو ؛« عوبطملا باتكلا ةسرهف هبلطتت

 جاتحت يتلاو دعاوقلا يف الح اهل دجي ال دق يتلا تايدحتلا نم ريثك ةهجاوم

 . ةيلمع ةربخو يملع سح ىلإ ةرورضلاب

 ةبرجت فاقوألا تاطوطخمل ةيزكرملا ةبتكملا يف تاطوطخملا يسرهفملو
 . ةيليصفت ةسرهف اهتسرهفو تاطوطخملا عم لماعتلا يف ةيرث

 اهل اوعضي نأ اولواحي نأو تالكشملا نم ًاريبك اددع اوهجاوي نأ ًايعيبط ناكو

 مهتهجاو يتلا باعصلا نم جذامن ةيلاتلا تاحفصلا يف اولجسو اولعف دقو الولح

 . اهل ةبسانم اهوأر يتلا لولحلاو

 يف نولماعلا اهنم ديفتسيل ةبرجتلا كلت جئاتن اورشني نأ اوأر ةدئافلل ًاميمعتو

 اذه يف تاسارامملا ديحوتل ةادأ نوكتلو « ةيحان نم ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف

. ىرخأ ةيحان نم لاجملا



 ١5 عجارملا ةمدقم

 ايجار ؛اوناك امنيأ لاجملا يف نيلغتشملل اهداصح مدقأ انأو ةداعسلا نم ليلق
 يف ديحوتلا نم نكمم ردق ربكأ قيقحتل مهنيب اميف اونواعتي نأو اهب اوعفتني نأ
 نيب نوعمجي نيذلا نيصصختملا ةردن نم يناعت ىتلا ةنهملا هذه ةسرامم

 دعاوقبو ٠ هصئاصخو يبرعلا طوطخملا ةعيبطب ملعلاو « ةربخلاو ملعلا

 . ةيلمعلا اهتاقيبطتو ةسرهفلا

م١٠١1 ١17/ /90 يف ةزيجلا



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١ ؟

 : دعبو « هدعب يبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو « هدحو هلل دمحلا

 ناديم يف نيثحابلاب تدأ ىتلا ةّمجلا اهتالكشم تاطوطخملا ةسرهفل " نإف

 لامعألا رثكأ نم دحاو وه يذلا رعولا بردلا اذه نع فارصنالا ىلإ ثارتلا

 ؛ داج وحن ىلع منت ال ةيئارتلا ةيلمعلا نإف كلذ عمو « أدجم اهلقأو ء ةقشم

 0 ةعومجم : انه ةيثارتلا ةيلمعلاب ىنعنو « ةسرهفلاب تأدتبا اذإ الإ

 و ؛ ثارتلاب يقيقح يعو ىلإ ةياهنلا يف يدؤت يتلا « ةبتارتملا « ةبكارتملا
 ١)1( ثحببلاو ةساردلا « رشنلاو قيقحتلا « ةسرهفلا :تاوطخ

 انثارت نأ ' : ىلإ يبرعلا طوطخملا فينصتو ةسرهفب انمامتها ببس عجريو
 نامزلا نم ةبقح لوطب دتمي هنأل ةيرشبلا هتفرع طوطخم ثارت مخضأ طوطخملا

 لوخد ىتح رمتستو « بتكلا برعلا فرع ذنم أدبت ائرق رشع دحأ ىلع وبرت
 ثلاثلا نرقلا لئاوأ « داليملل رشع نماثلا نرقلا ةياهن عم يبرعلا انملاع يف ةعابطلا

 رشتنا يتلا كلت يه ةيضرألا ةركلا نم ةعساش ةعقر ىلع دتمي هنأو « ةرجهلل رشع

 . 0" نآرقلا ةغل هعمو مالسإلا اهيف
 . خيراتلا اهفرع يتلا تاراضحلا ىقرأ نم ةراضح لثمي ثارتلا اذه نأو '

 اهلثمتتو اهمضهت نأو ةميدقلا ممألا تاراضح بعوتست نأ تعاطتسا ةراضح

 ةضهنلا ساسأ تناك ةعئار ةروص يف انل اهجرختو اهيرثتو اهيلإ فيضتو

 ةسرهف نف " : يف ١١-١765 ص « فلؤملاو ناونعلا قيثوت تالكشم . ناديز فسوي 60

 , 317 ) لالخ (؟) تاطوطخملا اياضق ةودن" يف " . 'اياضقو لخدم : تاطوطخملا

 تاطوطخملا دهعم : ةرهاقلا . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت / "( ١1994 ربمتبسا/

 . ' 7١١ص . ص5 . 199464 « مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا « ةيبرعلا

 ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا . ١ط . يبرعلا طوطخملا . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع (؟)

. 7 160 ص . صا“ : . 5٠٠١/5 4# ةينائيللا



 “١ نيدعُملا ةمدقم

 0 ةيبوروألا

 :اهمهأ , ةريثك لحارمب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ةيلمع تّرم دقلو
 سنوت يف وكسنويلل ًاريبخ هتفصب "7" ردنكسا قيفوت ' اهعضو يتلا ةقاطبلا ١.

 . "001916 ماع

 ةسرهف دعاوق " هباتك رخآ يف "دجنملا نيدلا حالص ' اهضَرَع ىتلا ةقاطبلا ."

 . " ةيبرعلا تاطوطخملا

 ةسرهف " هباتك يف " يخوشملا ناميلس دباع " اهمدق ىتلا ةقاطبلا

 ةسرهفلا تايوتسم نم نييوتسمل نيجذومن مدق دقو * ةيبرعلا تاطوطخملا
 . لصفم رخآلاو رصتخم امهدحأ

 ةيبرعلا لودلا ةعماجل عباتلا " تاطوطخملا دهعم " اهّدعأ يتلا ةقاطبلا .5

 . (؟7تاطوطخملا روص نم هيدل ام ةسرهفل
 قحلا دبع راتسلا دبع " اهدادعإب ماق يتلا تاطوطخملا ةسرهف ةرامتسا .5

 رصمب "رارقلا ذاختا معدو تامولعملا زكرم" نم فيلكت ىلع ءانب " يجولحلا
 رهزألا ةبتكمو ةيرصملا بتكلا رادب ةدوجوملا تاطوطخملا ةسرهفل م1191 ماع

 . ةيرصملا فاقوألا ةرازوب تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملاو فيرشلا

 رمتؤم يف 'يعيبطلاو يراضحلا ثارتلا قيثوت زكرم" اهدعأ يتلا ةقاطبلا .”
 ش . م١٠١1 ماع يف « يبرعلا ملاعلا ةركاذ

 تاحفص عبرأ نم نوكتت يتلا ٠ "يجولحلا راتسلا دبع" ةرامتسا فصتتو

 )١( ىبرعلا طوطخملا . ىجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع « ص75١7 .

 ) )0ةرهاقلا ةعماج . بادآلا ةيلكب قئاثولاو تابتكملا مسقب قباسلا ذاتسألا .

 )( ؟77ا ص « ىبرعلا طوطخملا . ىجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع .

 راد : ةرهاقلا . ١ ]م ٠ يبرع تاطوطخم ملع وحن ٠ يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع )ل

. 1١١-١5١ 5ص . صا . #5٠ ا( ةرهاقلا
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 تاظحالملا ىلع ءانب اهل نكمم روصت نسحأ حارتقاو اهضرع متيسو . لومشلاب
 . ةيرصملا فاقوألا ةبتكم تاطوطخم ةسرهف نم ةجتانلا

 ركذ عم اهلحو ةسرهفلا ءانثأ تضرع يتلا تالاحلا مهأ ضرع اًضيأ متيسو

 صاخ لصف صصخو 2 ةصاخو ةماع تالاح ىلإ تمسق ثيح 2. حجذامن

 لكل نأ تاطوطخملا زيمتت ذإ عومجملا لخاد ةلاسرلا رابتعا ريياعمو « عيماجملاب
 نأ نسحي يتلا تايصوتلا ًاريخأو « تاحلطصملا مهأ ركذ عم « هتيصوصخ طوطخمم

 . تاطوطخملا ةسرهفل يدصتلا ديري نم اهعبتي

 ةسرهفلا ةرامتساب دراولا بيترتلا ةساردلاب لصف لك لخاد يف ىعوُر دقو

 . افنآ ةروكذملا

 ءاضعأ اهيرجي ناك يتلا ةيملعلا تاسلجلا جاتن يه ةساردلا هذه نأ هّوننو

 قحلا دبع راتسلا دبع روتكدلا ذاتسألا عم ةبتكملاب ينفلا دادعإلاو ةسرهفلا مسق

 رصانعلا نم ريثك نع هنم نورسفتسي نوسرهفملا ناك ثيح . يجولحلا
 نع تاراسفتسالا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ةماع تاطوطخملا ةسرهفب ةصاخلا

 ىلإ جاتحت ثيحبب ةبارغلا نم تناك - اهنيعب تاطوطخملا نم جذامن ةسرهف

 لاجم يف نيلماعلل عفان لمعلا اذه نوكي نأ ىلاعت هللا نم وجرن حيضون

م 7١٠١/94/77 ىف ةرهاقلا
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 فاقوألا ةرازوب تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملاب فيرعتلا :الوأ

 ريثكلا نم ةيرصملا فاقوألا ةرازوب تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملا تنوكت

 ةعباتلا نفادملاو اياوزلاو دجاسملا يف ةدوجوم تناك ىتلا تاطوطخملا نم

 فلتلاو ددبتلا ىلإ اهقيرط ىف تاطوطخملا هذه تناك ثيح « فاقوألا ةرازول

 ىظحت ةبتكملا يفو اهل يوديلا لوانتلا ءوس وأ «٠ نيزختلا ءوسل ةجيتن

 ظفحلاف « ريوصتلاو ميمرتلاو ةسرهفلاو ظفحلا ثيح نم ةياعرلاب تاطوطخملا

 تاطوطخملل ةبسانم 2')ةيوطر ةجردو ةرارح ةجردب ءاوهلا فيكم نزخم ىف

 سيلو فرلا ىلع ةحطسم اهعضو اهبساني امك « ةيوضع داوم نم ةعنصم اهنوكل

 رفوتي ثيح ةسرهفلاو «٠ كالهلا نم اهقاروأ ىلع ظافحلل بتكلاك ًايسأر
 اذه يف ءاربخب نيمعدم تابتكملا ييئاصخأ نم صصختم قيرف اهتسرهف ىلع

 نم صصختم قيرف اهتنايصو اهميمرت ىلع رفوتي ثيح ميمرتلاو «٠ لاجملا

 اهريوصتل ريوصتلا لاجم يف نيصصختم ىلإ ةفاضإلاب « راثآلا ةيلك يجيرخ
 ىلع تانايب يلحدمو نيجمربم كلذكو اهيلع نيديفتسملا عالطا ةلوهسل ًايمقر

 دقو تاطوطخملا هذه رشن مث ةساردو قيقحت نيثحابلل رسيي امم « بساحلا

 تانيكامو ةينورتكلإلا تابساحلاك) ةيداملا تاناكمإلا لكب ةبتكملا تدوز

 يف ةبتكملل يمسرلا حانتفالا متو « ىذتحي ًاجذومن اهنم تلعج يتلا (ريوصتلا

 . م4١٠5 ماع هينوي 55 قفاوملا ه575١ ماع لوألا ىدامج 8 تبسلا موي

 فاقوألا ءارزو رمتؤم ىلع ضرع نأ دعب سوملم عقاو ىلإ ةبتكملا هذه عورشم

 يف ثارتلا بتكو تاطوطخملا عمجل ةحومط ةطخ عورشم ةيمالسإلا نوئشلاو

 يف نيكراشملا نم عامجإلاب ةطخلا هذه ىلع ةقفاوملا متو ةيمالسإلا لودلا

 ىف تأدب فاقوألا ةرازو ىف ةلثمم ةيمالسإ ةلود لوأ رصم. تناكو « رمتؤملا

)١( دودح ىف ةرارح ةجرد تاطوطخملا بساني ١8 دودح ىف ةبوطرو ةيوئم ةجرد 46 / .



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 6/١

 ماعل ٠١7 مقر يرازولا رارقلا ريزولا يلاعم ردصأ ثيح عورشملا اذه ذيفنت
 يف ةرثعبملا تاطوطخملا لك اهيف عمجت يتلا ةبتكملا هذه ءاشنإب م4

 لك هيلاعم رسي امك اهضرعو دالبلا لوط يف ةرشتنملاو ةرازولل ةعباتلا دجاسملا

 . رونلا ىلإ عورشملا اذه روهظل ةيونعملاو ةيداملا لبسلا

 ربوتكأ يفف « بيرقتلا هجو ىلع ًاماع رشع ةتس ذنم ةبتكملا هذه ءاشنإ ةركف تأدب

 نوئشلاو فاقوألا ءارزول سماخلا رمتؤملا ردصأ ديدحتلا هجو ىلع م994١ ماع

 دوجوملا يمالسإلا ثارتلا ىلع ظافحلاب ةيصوت برغملاب دقع يذلا ةيمالسإلا

 . نيثحابلل هريسيتو هتنايصو هرصحل ةطخ عضوبو اهدجاسمو فاقوألا تابتكمب

 فاقوألا ءارزول سداسلا رمتؤملا ىلإ رصم تمدق م1991/ ماع ربوتكأ يفو

 ىلع ظافحلا لوح ةسارد ايسينودنإب اتركاج يف دقعنا يذلا ةيمالسإلا نوئشلل

 ةسداسلا ةرودلا تدقع م١٠٠٠ ماع رياربف لوأ يفو يمالسإلا ثارتلا زونك

 ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ءارزو رمتؤمل يذيفنتلا سلجملل
 ةيملاع ةسسؤم ءاشنإ عورشم دادعإب ةيرصملا فاقوألا ءارزو فلكو ةيدوعسلا

 . فيلكتلا اذهل رصم تباجتساف يمالسإلا ثارتلل

 رمتؤمل يذيفنتلا سلجملل ةعباسلا ةرودلا تدقع م١١٠5 ماع ليربأ يفو

 ضرع ثيح « ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ئف ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ءارزو
 اعورشم سلجملا ىلع فاقوألا ريزو قوزقز يدمح دومحم روتكدلا ذاتسألا

 تانايب دصرم ءاشنإ نمضتي .٠ اهب فيرعتلاو تاطوطخملا عمجل ًاحومط
 ةيفارجويلبب رادصإو «٠ ةيمالسإلا تاطوطخملا رصحل بسحم يفارجويلبب
 . هبتك تاهمأ رشنو ثارتلا اذه يصحت

 ةيمالسإلا نوئشلاو فاقوألا ءارزول عباسلا رمتؤملا دقع م١١16 ماع ويام يفو

 ةيرصملا فاقوألا ةرازو نم مدقملا عورشملا ضرع ثيح ايزيلامب روبملالاوك يف

 ةرازو لك أدبت نأ ةيقطنملاو ةيعيبطلا ىلوألا ةوطخلا نأ يئرو « هيلع ةقفاوملا تمتف

يف ةلودلا عوبر يف ةرشتنملا دجاسملا نم تاطوطخملا عيمجتب فاقوألا تارازو نم



 0 ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 اهتحاتإو اهب فيرعتلاو اهتسرهف متيو تاطوطخملا كلت ناصت نأو « ةيزكرم ةبتكم
 ىوتسم ىلع زاهج أشني نأ نكمي « ةدح ىلع ةلود لك يف كلذ متي امدنعو « نيثحابلل

 ىدحإ راتخت نأو « تابتكملا نم ةموظنملا كلت تادرفم نيب قيسنتلا ىلوتي يلود

 . مألا ةبتكملا نوكتل تابتكملا كلت

 : اهنم بابسأ ةدعل ةردابملا مامز ذخأتل رصم ىلع رايتخالا عقو ةيادبلا ذنمو

 الضف « ةطوطخملا اهتاعومجم ةماخضو زيمتملاو طسوتملا يفارغجلا اهعقوم

 . ةينف تاربخ نم اهيف رفوتي امو « ةيرشبو ةيدام تايناكمإ نم هب عتمتت امع
 ةديسلا دجسمب قحلم يمالسإلا زارطلا ىلع ينب ىنبم ىلع رايتخالا عقو دقو

 ثاثألاب هديوزت مت « ةبتكملا كلتل أرقم نوكيل ةرهاقلاب ( اهنع هللا يضر ) بنيز

 تاطوطخملا ظفح يف هتفيظو قيقحتو هتلاسر ءادأ نم هنكمت يتلا تازيهجتلاو

 نم ةعومجم هب قحلأو « نيثحابلا روهمجل اهريسيتو اهب فيرعتلاو اهتنايصو
 عم لماعتلا ىلع ةردقلا مهيف رفاوتت نممو « تابتكملا مولع يف نيصصختملا

 ةيمقر خسن ىلإ ةيلصألا ةيطخلا خسنلا ليوحت يف مدختست يتلا ةثيدحلا تاينقتلا

 ام غلب دقو . ةيلآلا تابساحلاب ضرعلا تاشاش لالخ نم نوثحابلا اهيلع علطي

 بناج ىلإ ةبتكملا ينتقتو « ناونع فالآ ةعست نم رثكأ نآلا ىتح ةبتكملاب دجوي

 اهنع ىنغتسي ال يتلا ةعوبطملا ةيساسألا عجارملا نم ةعومجم تاطوطخملا

 ةيثارتلا تايفارجويلببلاو سراهفلا لثم ٠ تاطوطخملا لاجم يف نوثحابلا

 . تاعوسوملاو مجارتلا بتكو ةيوغللا مجاعملاو
 :ةيتآلا ماسقألا ةبتكملا مضتو
نم ةبتكملا ىلإ لقني ام ليجست هتمهمو : ينفلا دادعإلاو ليجستلا مسن 1



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 5

 . ©2 يد يس ىلع اهنم ةخسن ذخأ وأ « بساحلا ىلع

 ةرامتساو ةيمقرلا طوطخملا ةروص نيب طبرلاب موقيو : ةجمربلا مسق -4
 . كلذل ًاصيصخ دعأ حجمانرب لالخ نم ةيمقرلا ةسرهفلا

 درت يتلا تاطوطخملا ميقعت هتمهمو : ميمرتلاو ميقعتلاو ةنايصلا مسق

 وأ يودي ميمرت ىلإ ةجاح يف تناك اذإ اهميمرت مث « اهفيظنت مث « ةبتكملل
 ةبوطرو ةرارح ةجردب ًاصيصخ دعملا تاطوطخملا نزخم يف اهظفح مث « يلآ

 . نزخملا يف اهل ةيرودلا ةنايصلا ةعباتمو « ةنيعم
 سرهف يف ثحبلا نيثحابلل رسيي نأ هتمهمو : تامولعملا تامدخ مسق

 رسيتو « ةدعاسم تاعوبطم وأ تاطوطخم نم هنوجاتحي ام ىلإ لوصولل ةبتكملا
 لوصحلاو « يلآلا بساحلا ىلع تاطوطخملل ةيمقرلا روصلا ىلع عالطالا مهل

 نم اهروهمج ةبتكملا لبقتستو 01) يد يس ىلع ةيمقر وأ ةيقرو ةخسن ىلع

 مهل مدقت ثيح « ةيمسرلا لمعلا ديعاوم يف ةعمجلا موي ادع ام ًايموي نيثحابلا
 . طيسب يدام لباقمب ريوصتلا ةمدخ مدقت امك « اناجم يلخادلا عالطالا ةمدخ

 ةينعملا تائيهلاو تابتكملا نيبو اهنيب نواعتلا روسج دم ىلع ةبتكملا صرحتو

 . ملاعلا ءاحنأ عيمجو رصم يف ثارتلاب

 ةيلصأ خسن اهنم تاطوطخملا سئافن نم أريثك ةبتكملا تاعومجم مضتو

 يف باتك وهو " حيحصتلا حيجرتو حيشوتلا حيشرت " لثم اهيفلؤم يديأب تبتك
 ماعلا نم لوألا عيبر يف هطخب هبتكو ' يكبسلا نيدلا جات " هفلأ , يعفاشلا هقفلا

 لثم اهيفلؤم ىلع تئرق خسن اهنمو « (هالال١) ماع وهو اهيف ىفوت يذلا
 دمحم رفعج وبأ' هفلأ « نراقملا هقفلا يف باتك وهو "راصمألا ءاملع فالتخا '

 اهنم دجوي ةدوجوملا ةخسنلاو « (ه )١١" ماع ىفوتملا "يربطلا ريرج نبا

 , (ه ؟95) ماع اهفلؤم ىلع تئرق دقو « حاكنلا يف « ثلاثلاو لوألا نادلجم

 ةدوجوملا فحاصملا مدقأ نمو . خيراتلا اذه لبق تخسن اهنأ اذه ىنعمو

( هنع هللا يضر ) " نافع نب نامثع " انديس ىلإ بوسنملا فحصملا ةبتكملاب



 5 ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 ءامإلا لدجسمب ةقحلملا ةيومنلا تافلخملا ةرجحمب اظوفحم ناك لقو املا

 وأ لازغلا دلج) قّرلا ىلع بوتكم "وهو « (هنع هللا يضر)' نيسحلا '

 دهع ىف هل تعنَص ةيدلج ةظفاح هعم دجويو « يزاجحلا طخلاب « (زعاملا

 . "7ه 9409) ماع يروغلا هوصنق ناطلسلا

 : ةبتكملاب ةصاخ تانايب
 . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع /روتكدلا ذاتسألا : ريزولل ينفلا راشتسملا

 . دشار دومحم ىلع /روتكدلا ذاتسألا : تامولعملاو مظنلل هراشتسم

 يصولخ دومحم يصولخ /يئايميك : ةبتكملا ىلع ماعلا فرشملا

 : تنرتنإلا ىلع ةبتكملا عقوم
 ااا . 217غ ه1 31111511215 . 8

 اتا . هاا عدلتمم 21115011215 . 12

 : ينورتكلإلا ديربلاو
18 . 20211115011215 ]217/12 00) :111211281 

 .١/؟596١ه١91ه : سكاف .7/7؟57 5176٠ : نوفيلت

 هترطسمو (مس : ٠ عافترالا ط7/8 صضرعلا ط 01 لوطلا) هسايقو ةقرو )١1١80( هقاروأ ددع )١(

 . مجك(80) هنزوو ًارطس (10)

 . 5٠١0 « ةيرصملا فاقوألا ةرازو : ةرهاقلا . ةيمالسإلا تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملا (؟)

 يف تاطوطخمملا . يضاقلا دمحم زيزعلا دبع دمحمو . 47" - ١١ ص . ص5

 ةيزكرملا ةبتكملا عورشم ءوض يفةيقيبطتو ةيرظن ةسارد ةيرصملا فاقوألا ةرازو تاسسؤم

دمحم ليصألا سمش  ةكراشمو ؛ ؛ يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع فارشإ /تاطوطخملل



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخنملا ةسرهف "5

 ةبرجتلا يف يناسنإلا بناجلاب فيرعتلا :ًايناث
 نوكي نأ امإ « ةفلتخملا ةفرعملا تاصصخت يف مِلاَع يأ نأ ةقيقحلا يف

 ربكتملا ملاعلاف « هملعب ًارورغم ًاربكتم وأ هذيمالتو هنارقأ عم هلماعت يف ًاعضاوتم

 ملعلا ذخأب هرورغ هل حمسي ال ثيح « نيعم دح دنع هملع دمجتي « رورغملا
 عم اعضاوت دادزا املك املع دادزي هنإف عضاوتملا مِلاَعلا امأ « هنود وأ هلثم وه نمم

 . نيرخآلا ءارآ ىلإ عامتسالا نسحي ثيح « هنارقأو هتذمالت

 كلذو « برق نع هيلع انفرعت دقو « يناثلا فنصلا نم " يجولحلا " انذاتسأو

 تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملاب ةدوجوملا تاطوطخملا ةسرهف ةبرجت لالخ نم
 تهجاو يتلا تالاحلا لالخ نم ةبرجتلا ضرع متيسو . فاقوألا ةرازوب

0 

 يف نيصصختملا لبق نم تاطوطخملا ةسرهف يف ةيادبلا لبق :
 0 ارش لا يسر رو لمعي يجرح احس ماق « تابكلا

 . هسفن وه مهنم لاجملا اذه يف نيرضاحملا نسحأ نم ةبخن

 ةينفلا تالاحلا ضعب ترهظ «٠ تاطوطخملل ةيلعفلا ةسرهفلا دنع : ايناث

 اذإ الثمف « هتسرهف يف ةديرف ةلاح طوطخم لك ربتعي ثيح « ةسرهفلاب ةصاخلا

 اهنأك ةخسن لك لماعت ناونعلا سفنب طوطخيم باتك نم ةخسن نم رثكأ كانه ناك

 ناك ول ىتح « خلإ .. . خسنلا خيراتو خسانلا فالتخال كلذو . فلتخم باتك

 ضعب يف ىرخألا نع ةخسن فلتخت دقف ناونعلا سفنب نيتخسنل أدحاو خسانلا

 . خلإ ... قرولا عونو «٠ ةحفصلا يف رطسألا ددعو تاملكلا

 ةسرهف يف مهلباقت يتلا لكاشملا لح دنع يأرلا يف نوفلتخي نوسرهفملا ناك دقو

 يرود عامتجا لمعب موقي انذاتسأ ناك ةيملعلا ةدافتسالا أدبمل ًاميعدتو تاطوطخملا

 ناك فيك . لثمألا لحلا اهلح ةيفيكو لكاشملا هذه ةشقانمل ةسرهفلاب لمعلا قيرف عم

؟ راوحلا اذه هاجت " يجولحلا " انذاتسأ روعش ناك فيكو ؟ راوحلا رودي



 فو ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 ةسرهفلا مسق لخاد لمعلا ةيكيمانيدو ماظن ىلإ هيونتلاب كلذو هحضونس ام اذه
 قيرف لوألا :نيقيرف ىلإ ةسرهفلا ءاضعأ انذاتسأ مّسق دقف « ينفلا دادعإلاو

 مث طوطخملا ةسرهفب سرْهْمُملا موقي ثيح « نيعجارملا قيرف يناثلاو نيسرهفملا
 رهظت فيك انه لاؤسلاو . ةسرهفلا هذه ةّقد ىدم ىلع ةعجارملاب عجارُملا موقي

 ةخسنلاب ةصاخ ام ةلكشم ةجلاعمب سرهفملا موقي امدنع لكاشملا رهظت ؟ لكاشملا

 فلتخا اذإف طوطخملا ةرامتسا ةعجارمب عجارملا موقي مث « هرظن ةهجو نم هعم يتلا

 اهيف هتشقانمو سرهفملا ءاعدتساب موقي ةخسنلا هذهل ةينفلا ةجلاعملا يف سرهفملا عم

 ' يجولحلا " ةسرهفلا ريبخ يتأي نأ ىلإ ةلكشملا ءاجرإ مت متي « يأر ىلع اقفتي ملاذإف

 - ةسرهفلا مسق دارفأ عيمج عمتجي ثيح ةراثملا ةيضقلا مسحي يكل ؛ ع هيلع اهضرعل

 اهباحصأ لبق نم ةلكشملا حرط متيو ٠ " يجولحلا ' عم - نيعجارمو نيسرهفم
 . هولدب لك يلدي ثيح مامتهاب مهءارآ عمسيو اهل ةحرتقملا لولحلاو

 يفو « ةلباقم ةركف ديؤي رخآلاو ةركف ديؤي امهدحأ نيقيرف ىلإ دارفألا مسقني دق

 ةلكشملا سفنل ةفلتخم لولح ثالثب قرف ثالث ىلإ نومسقني دق نايحألا ضعب

 لحلا عضو قيرط نع كلذو فقوملا مسحل انذاتسأ رود يتأي مث « ثحبلا عوضوم
 نوكي دق وأ ديضعتلا بابسأو ةراثملا راكفألا دحأ دضعي دق يذلا « ةلكشملل لثمألا

 ١ ىرخألا لولحلاو راكفألا دينفت عم « لبق نم ةحورطم نكت مل ًامامت ةديدج ةركف

 مت اذاملو ةقيرطلا هذهب ةلكشملا لح مت اذامل سلجملا اذه يف سلجي نم مهفي يكل

 نم ةريبك ةيمكب لمعلا قيرف جرخي سلجملا ةياهن يفو ٠ ىرخألا لولحلا داعبتسا
 همالك ايانث يف ركذي ناك ثيح « هسلجم يف انذاتسأ اهلوانت يتلا تاربخلاو تامولعملا

 يف ًايصخش وه اهبستكا تاربخو تامولعم نم ًامومع ةسرهفلا عوضومب لصتي ام

 ردقب باوصلا وه كيأر نوكي نأ مهملا سيل هنأ لمعلا قيرفل هون دقو ةيلمعلا هتايح
 لقع نم رثكأ لامعإ نأ هنم انملعت امك كتايح ىف أديدج ًائيش موي لك ملعتت نأ ةيمهأ

 طيحم لقع دجوي ال هنأل أرظن « دحاو لقع لامعإ نم ةدئاف مظعأ ام ةلكشم لحل

. ام عوضوم بناوج عيمجب
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 نيسرهفملا نم ةعومجم يبري نأ انذاتسأ عاطتسا ةيعامجلا ةيثحبلا حورلا هذهب

 رختفي ناك هنأ ىتح « ملعلاو ةءافكلاو ةربخلا نم ةيلاع ةجرد ىلع نيعجارملاو

 ٠ فاقوألا ةرازو جراخ ةسرهفلل عورشم يأ يف لمعلل مهب

 حورلا دوجو ىلع لمعلا « ةديرفلا ةبرجتلا هذه نم ةدافتسملا سوردلا نمو

 ةيلمعلاو ةيثحبلاو ةيميداكألا انتاسسؤم عيمج يف اهدقتفن يتلا ةيعامجلا ةيثحبلا

 ةمدقتملا لودلا يف دجن امنيب « تاسسؤملا عيمج يف ةيدرفلا ةعزنلا رشتنت ثيح

 اكيرمأو ابوروأ لود يف امك « ةيعامجلا ةيثحبلا حورلا ةيمهأ ىلإ اونطف مهنأ اثم

 يف لمعي يذلا « ليوز .د يرصملا ملاعلا هب اندافأ ام اذهو « ةيثحبلا تاسسؤملا

 هنإ ةيناث وتميفلا هفاشتكا نع لبون ةزئاج ٌلَحَأ امدنع لاق ثيح ةيبرغ ةيثحب ةسسؤم
 طقف سيل بيجعلا نمو . ةلماكتم ةيثحب ةعومجم لمع لب هدحو هلمع نكي مل

 بولسألا نكلو ةسرهفلا ىف لمعلا قيرف لباقت ىتلا تالاحلا هذه لثم لح ةقي

 . تالاحلا لح اهيف متي يتلا ةسلجلا راوح ةرادإ يف انذاتسأ هعبتا يذلا

 ىف هنإ ىتح « انعم اهسلجي ناك ىتلا ةيملعلا ةسلجلل انذأتسا بح ظحالي

 مث « ةعرسلا هذهب رم دق تقولا نأ قدصي الف ةعاسلا ىلإ رظني ةسلجلا ةياهن

 . ىملعلا شاقنلل هبح ىدم رهظي انه نمو ىرخأ ديعاوم هيدل نأل نذأتسي

 ةصاخلا لكاشملا لح هاجت هذيمالت رظن تاهجول هعامتسا نسح ظحالي امك

 . مهلبق نم ةركتبملا راكفألل هريدقتو تاطوطخملا ةسرهفب

 هذه (ةيلمعو ةيثحبو ةيميداكأ) رصم يف تائيهلا عيمج عبتت نأ لمأن ةمتاخلا يفو

 عيجشتو ةيدرفلا ةعزنلا ذبن قيرط نع « لكاشم نم اهلباقي ام لح يف ةنسحلا ةنسلا

 عيمج يف نيملعملاو ةذتاسألا عيمج ىلحتي نأ لمأن امك . ةيعامجلا ةعزنلا

 مهيديأب دذخألل مهذيمالت ىوتسم ىلإ لوزنلاو عضاوتلا ةفصب ةيميلعتلا تايوتسملا
 . ةماع عمتجملا ىوتسم عفر ىلإ يدؤي امم « ايملع ىلعأ تايوتسم ىلإ مهعفرو

ذأ 0 0 2
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 يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع / د.أ ةسرهف ةرامتسا :الوأ
 تاطوطخملل بديز ةديسلا ةبتكم

 لوقحلل بحاصملا حرشلا عابتا اجرلا |
 . تقولا سفن يف رصنع نم رثكأ رايتخا نكمي هنأ لدي يعابرلا لكشلا [ ]2 طقف دحاو رصنع رايتخا نم دبال هنأ لدي يرئادلا لكشلا < |

 أ  بجوم بلاس < مليفوركيم 2 :ةروصلا عون
 | بجوم 2 بلاس حو ةينلوط ك2

 : لصألا مقر : 'اكم |

 | ةيداليم / ةيطبق / ةيسمش / ةيرجه

 : ناونعلا ةحفص ناونع ]

 1 : فالغلا ناونع |

   11101000 : ةمدقملا 1 يف ناونعلا ظ
 دمحم , ىطيقنشلا . ميلح . روميت ) : لثم ةادهملا تابتكملا وأ ( م , ةقرو وأ , ديصر ) يلخادلا ميسقتلا ركذي ١-
 . كلذ هباش ام وأ ( ..... 2, ةدبع

 ١., 8-5 الاس ع ل” ل : الثم ةدوجوملا ءازجألا ركذت 7

 ربتعي ( ةيطبق ةيسمه , ةيرجه ) ةروكذملا خيراوتلا دحأ طوطخملا لمحي مل اذإ و ءالوهجم خيراتلا ناك اذإ ماعلا بتكت ال -#

. خيراتلا لوهجم



"١ 

    

 لرقحلل بحاصملا حرشلا عابتا ءاجرلا   

 ... تقولا سفن يف رصنع نم رثكأ رايتخا نكمي هنأ سدي يعايرلا نكشن | طقف دحاو رصنع رايتخا نم دبال هنأ لدي يرئادلا لكشلا <.

 يداملا فصولا | ظ

 ضرعلا لوطلا ظ

  

 دنس 2 ةءارق ةزاجإ د عامس ةزاجإ ى ترجل ان تاموس را ْ

 يرخأآ2 ةياور <00

 :ةزاجإ مدقأ خيرات
 ............,.............. : عامس مدقأ خيرات تاعامس [] تاقيلعت [] تالباقم

 ةيسدنها] ةيثابنا] ةبهذم [] ةنولم ان : تايلحلاو فراخزلا |

 ةنولم ريغ [ل ةنولم ال : ةيحيضوتلا ةروصلا |
 ”مورخ اهب [] رخآلا ةصقان ا] لوألا ةصقان [] : ةصقان ةخسنلا |

 ةبهذم[آ] ةنولم © >> :لصاوفلا |
 ا : صنلا يف ...... : يعرفلا ناونعلا يف ..... : يسيئرلا ناونعلا يف دادملا نول |
 يبرغم 22 قيلعت 02 خسن <22 ةعقر 22ج داتعم 2 :طخلا عون |

 رخآأ 22 ثلث 22 يفوك 2 يناويد كن يسراف يق ظ
 طوبضم <>

 ةخسنلا ةلاح
 ككفت [] فارطأ لكأت [] ةبوطر [] ثولت [(] ةضرأ لكأ 0 :اهب ةخسنلا |

 ةيرورض ريغ 2 ةطسوتم 2 ةسام 2 : ميمرتلا يلإ ةجاحلا |

  

 تادلجملا قاروأ ددع عومجم ركذي دلجم نم رثكأ يف طوطخملا ناك اذإو :تاحفصلا سيلو قاروألا ددع ركذي ١-
 . لقتسم باتك امنأ ىلع ةلاسر لك لماعت عيماجملل ةبسنلابو :ةعمتجم '

 ١ - ةحفصلا"ف روطسلا ددع ظسوتم .
 . ةزاجإلا عون حيضوت نم دال «تازاجإلا ثدجو اذإ -

 . لصأل ١ ىلع ةلباقملا امب دصقي - ف
 . ةصقان قاروأ يأ -ه
.طقف دلجم لوأ ةحتاف ركذت دلجم نم رثكأ نم نوكملا طوطخملا ةلاح يو ةجابيدلا دعب طوطخملا لوأ ركذي -5



 تقولا سفن يف رصنع نم رثكأ رايتخا نكمي هنأ لدي يعابرلا لكشلا [ ] طقف دحاو رصنع رايتخا نم دبال هنأ لدي يرئادلا لكشلا < |

 .دلجم رخآ ةمئاخ ركذب ىفتكي دلجم نم رثكأ نم طوطخملا ةلاح يفو خسدلا تانايب لبق ةلمج رخآ ركذت ١-
 ش . نيكلمت مدقأ ركذي -

 . نيفيقوت مدقأ ركذي 9“

1١ 

 



  

 لوقحلل بحاصملا حرشلا عابتا ءاجرلا

تقولا سفن يف رصنع نم رثكأ رايتخا نكمي هنأ لدي يعابرلا لكشلاأ_] طقف دحلو رصنع رايتخا نم دبال هنأ لدي يرئادلا لكشلا 2 |



 لوقحلل بحاصملا حرشلا عابتا ءاجرلا ْ

 تقولا سفن يف رصنع نم رثكا رايتخا نكمي هنأ لدي يعابرلا لكشلا_] طقف دحلا رصنع رايتخا نم دبال هنا لدي يرئادلا لكشلام

  
 اثيدح ديلا طخ اهتباتك مت يأ-ذ١

 ىطيقنشلا ؛ ميلح , روميت ) لثم ةادهملا تابتكملا وأ (...... , ةقرو وأ « ديصر ) يلخادلا ميسقتلا رك ذي - ١
 . كلذ هباش ام وأ ( ةلقرمرتم ( ةدبع كدمحن (

 لوس لاس ع »ل نام ةدوجوملا ءازجألا ركذت 1#

 ةبتكملا تراز امدنع ندنلب ناقرفلا ةبتكم ةريدم : يلولجوب ةمبرك / ةذاتسألا نم ةحرتقم ةرقفلا هذه - 4
مو. :خيرات يف ةيرصملا فاقوألا ةرازول ةعياسلا تاطرطخملل ةيرك رملا



 فلؤملا طخب ةخسن نع تخسن © فلؤملا يلع تئرق <-م فلؤملا طخب 2 :خسنلا ةلاح |

 انازخ 2 فلؤملا رصع يف تخسن 2 فلؤملا ةخسن يلع تلبوق 2

 | ةيداليم / ةيطبق / ةيسمش / ةيرجه

 0000 :مجرتملا /كراشملا فلؤملا |
 1000 .... :درجملا /لقانلا /عماجلا|

 001000 : ةمدقملا يف ناونعلا
 00 ااا :نم ناونعلا

 1211 :يجراخ ردصم نم ناونعلا

 :حرتقملا ناونعلا

  
 ك0

 لرهجم ربتعي ( ةيطبق ةيسمه :ةيرجه ) ةروكذملا خيراوتلا دحأ طوطخملا لمحي مل اذإ و .الوهجم خيراتلا ناك اذإ ماعلا بتكت ال -9
.حير 2 .خيراعلا



  

0 

 ضرعلا 2لوطلا ضرعلا لوطلا
 مس ( )ا( 1):صنلل سايقلا مس ( )ا( ) :ةقرولل سايقلا

 :' ةرطسملا ( 2 )١ ةقرولانم ( ) :'قاروألا ددع *:

 رخآ 2  ةحول<ك2 ةفافل كت باتك 2  لكشلا
 رجح -0 يدرب ح2) قر <2) قرو<بم :ةداملا |

 رخآ تا نعم تاريرح تا رافف تبشخ تا مظع تن
 تاموسر [] لوادجأ] تارايط [ ] يشاوح[] ةيئام تامالع [] تاراطإ [ ] :يلع يوتحت ةخسنلا |

 ىرخأ [ل ةياور [ل دنس [ل ةءارق [] عامس [ل : "تازاجإلا |

 تاعلاطم األ تاعامس [] تاقيلعت [ ] *تالباقم []

4. 

 : ةعلاطم مدقأ خيرات 2: عامس مدقأ خيرات : ةلباقملا خيرات : ةزاجإ مدقأ خيرات:

 ةيسدنه [] ةيتابنا] ةبهذمأل ةنولمال : تايلحلا و فراخزلا |

 ةنولم ريغ [ل ةنولم [ل :ةيحيضوتلا روصلا

 ”مورخاهب [] رخآلا [] لوألا [] : ةصقان ةخسنلا |
 ةبهذم ا] ةنولم[ل : لصاوفلا |

 ككفت[] فارطأ لكات [] ةبوطر [] ثولت[] ةضرأا لكأ [] :ةخسنلا ةلاح

 ةيرورض ريغ -م ةطسوتم -2 ةسام -22 : ميمرتلا يلإ ةجاحلا

  

 ةبسدلابو هدح ىلع دلجم لك قارؤأ ددع ركدي دلجم نم رثكأ يف طرطخملا ناك اذإو «تاحفصلا سيلو قاروألا ددع ركذي -ذ

 اهدنع يهتنت يتلا ةقرولا مقرر ةلاسرلا اهنم أدبت يتلا ةقرولا مقر ركذ عم ,لقتسم باتك اهأ ىلع ةلاسر لك لماعت عيماجملل
 .( ظا9-84و١٠ ) ةقرولا نم ( ه ) قاروألا ددع :لاثم ,عومجملا نمض ةلاسرلا عقوم ةفرعمل ةلاسرلا

 .ةحفصلا يف روطسلا ددع طسوتم -- 1

 .ةزاجإلا عون حيضوت نم دبال ,تازاجإلا تدجو اذإ ا"
 .اهنم لقن يتلا ةخسنلا وأ فلؤملل لصألا ىلع ةلباقملا اهب دصقي -8
ا كن



 . نيفيقوت مدقأ ركذي -9
 



  

 خيرات يف ريوصتلا مث كم :'ريوصتلا ةعباتم

 لسكيب اجيم حوضولا ةجرد ةرزيلم مر :روصلا عون
 ةروصلا تافصاوم :ةيملبفوركيم 22

    ةقرولا سايق :ةيقرو 2
 :خيرات يف ةيطايتحا ةخسن لمع مت 22 :ةيطايتحالا خسنلا

    ةيقرو 2 ةيمليفوركيم 22 ةرزيلم02<6 :اهعون

 1 ١ ا ا ا يا تل و و يوي يعل هل يح يس سم حس هس هم حسم و صصص سس

 0201000 2 2 1 2111 22210 1 1 1 ا را ا ل ا و اا ا ل ا ا 2 ل ا ال لا ا ا ل لا ل ل ا ا ل ل للا ا لا ا يالا للا ا اا اا ل لى ىلا لل لل كلل ىف

 ه0 وووو وو وو ومجال ما اوم ام ووو موو وو م مو د هوو ووو وود مو وهو م هوو هود هوم هم و جم هوو هوم ووو وااو م مم م 6

 وو مومو عوام اود مم ود عمل دوت ووو ممم وهم وو ممم جاو واااو همهم موج ومو مهمه مهو وهمه هم مو © ©

 00011 1 1 1 1 1 1111 12111 21 1 ا اال ل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا ا الا لاا ااا ا ا لا ا ليلا للا لا ا ىلا يل لاا لاا ىلا

 001710172020721 101 ا ا ا اا ل ل ا الا لا ب ا ا ل ا 7 ىلا اا ا ا ا لا ا ل ا ا يللا ل لا ا اا لا ا ا لا ا ا ا الا ا الا ال ل لا ا لل ل ل ىلا ل لا كلل يل ل ال ل ل ل

 00111 1 ل ل ا ا ا ا ا ل لا ل كرا يل كا ىلا كل لل لل ل ل ل ل لل ا كل لال ل كل يل كا ل ل اب ىلا ل ل ا لل كا ىلا ل ل ا ل يللا ا يي يللا ل اال ا للا ا اللا يل ل ل يي ا ل ل ل يي ا يل ا اي لل ل لل

 ههويوو ووو جو م هه هو ووو هجم م 5مم داوم م همي مادام م ماو هه وهمه و هد مم مادام مما موج و م

 هوووودوو مةوو وو ووو هوم م هوو مهو ودم همه وو وو جوه جو عه موو ووو موو مج جم ومجهود ووو دمهم ده و و ودود ووفد مو ود هوو 9م ممم هو ©

 0000112 211 1 1 1111 11111 1 ا ا ل ل ا اللا يال ل للا ا ا لا لا لل اا ا الا ىلا ا ل ا ا ل ا ل الا اا ا اا لا اا لال لا ا ل اللا يل ل لل ل ا للا لال

 001111221111111 12 ا ا ا ا ا ا ا الا لل لا ل ىلا ا يا لب لا لا ا لا ا ا ا ا اا ا ل اا اا ل ا ا اا الا لا الا لا ا اللا ل للا كلل للا ل ل ا ىلا ل لل لل

 00012120101101 1 ا ا ا لا ا ل ل ا يي ا ل ل ا ا ا لا اي ل ا لا ا ل ىلا لا لا لا ا اا ا لا ا ل ا الا ل اا ا لا اا ل لل لي للا ل للا كي ىلا لل لل لل

 011 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ىلا لا ا للا ليلا للا لا اا الا ا اا ا للا ال ىلا يا ا ل لا يللا ا ا لا للا لل ل للا ا ا ل لي ل ل للا ل ا ا ل ل ال ل للا يال ا لل ل لل ل لل ل ىلا

 ١ وووو ةوودووو دودو وو وو علو دو وه هدهد دمر وو ووو 26ه وهو هووووو هود دوو وه وو ووو وود هوو وج وج ماو هوو هوم مم 9و ج69 جهد وجوب وهو ووو ودود و ممم عه مه

 00011 1111 ا ا ا ا ل لا ل اا ا لا الل ل ا لل ىلا لالا ىلا لا ا لل اللا ل ا ا ا اا ا ل ا ا لا ل لا اا ا ا لا ا يل ب لا للا ا اي يلا كل كل لل لل يل لل لل

 0 ل ا ا ا ا لا ا ا ال ا الا وللا ىلا يل ال ل ل يل ل ال يا ا ا ا ال ا ل اللا كل لالا ا ل ل ا ا ل ا ا ل ال للا لا تل ل ل يل لاى ىلا ا ل ل لا ل ا لل للا ل لل ل يل لي للا ل ل ل ا ل ل لل اللا يل لل ل ل ل ل

 0001 ا ا ل ا ا ا ا ل لا للا اي ل ل لا ا لا ل ىلا ل ااا كا ا ا لا الا اا الا ال ا ا ل ال لا ا اا ا اب للا لال ل لا الا الا لا كل ىلا كلا كلل ل يب لاا لل ل ل ل

 اهل 11 1 يي لا اا اا ا لاا ا ال ا ا ا ا لا للا يل ا ا يل للا ل لا ل للا ا اا لا ا ا الا ا يللا ىلا ا ل ا اا ا يي يل ل ل ل ل ل ا ل يا ل اللا الا ىلا لل ل ل ل ل ليل لل

 01 ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا الا ا ا ا ا ا للا لا ا لل ا ا ا ا ا ا اا ىلا ا ا ا ا ا ا ا يلا ل ا لا ل يل ل لل ل لل ا

 011 ا ا اا ا ا ا ل 7 ىلا ل ل ا الا ىلا ل يللا ل ىلا كل ل يا ا ىلا ل لل كل يل ل ا اا يل ل ل ل رى للا كل لاا ىلا يي كل ل ىلا لا ب لي ل يل ل لا ىلا ىلا يي لل ل ل ل لل لل

 021 اا ا ا ااا ا للا لل ل ل كلل لا ا اللا ا ل ل يل لا الا اا للا اللا ا ل ا ا ا الا ا ال ل ل ل ل ل لا اال ا لا اا الا لاا ا يي ل ل لل ال ل ل ل للا ا ل يللا كلي ل ا لا ا لل ل ل لل يل ا ل ا يل ال لل

 ١ هووودو عد دعم املج مبا ل مو ومع م ا مام م

 0101 ا 0 111 1 1 ا ا ا ا ل لا اا لاا لل ىلا يل للا ل للا ال ىلا اا ا ا لا 1 ل ل ل ل ل ا ل ا ا ال ل 11 ل ا ل ا ا ل ل

  
 تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملا تراز امدنع ندنلب ناقرفلا ةبتكم ةريدم :يلولجوب ةمبرك / ةذاتسألا نم ةحرتقم ةرقفلا هذه ١-

 .م١7 ١٠/7/56 :خيرات يف ةيرصملا فاقوألا ةرازول ةعباتلا
.رطساأ ةسمح ىدعتي ال صخلملاو ؛يرايتخا رصنعلا اذه 7
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 :تانايبلا قيثوت
 : ناونعلا تانايب

  

 رق لهأ يم نأ
 



 نضذي

 ةرامتسا ىلعأ يف كلذو ٠ 3 اهعبتت يتلا ةرازولا وأ ةهجلا ركذُت ١.

 . ةسرهفلا

 . فاقوألا ةرازو : الاثم

 . تاطوطخملا ةسرهفب موقت يتلا ةبتكملا ركذت ."

 . تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملا : الثم

 تماق طوطخمم لوأ نم ءادتبا ةرامتسالا مقر ينعي : لسلسملا مقرلا

 ةدحاو ةرامتسا يف هتسرهف متي أطوطخم كانه نأب ملعلا عم هتسرهفب ةبتكملا

 ةرامتسا نم رثكأ يف هتسرهف متي طوطخم كانهو « ًادحاو السلسم ًامقر ذخأيف

 وه دحاو مقر طوطخملا : لاثم « لسلسم مقر نم رثكأ ذخأيف ( عيماجملا )

 ىلوألا ةلاسرلا ةرامتسال )١( السلسم أمقر ذخأيف نيتلاسر نم نوكم عومجم

 مقرلا ذخأي (؟) « )١( ةلاسرلا نم لك امنيب ةيناثلا ةلاسرلا ةرامتسال (؟) مقرو

 ماعلا مقرلا نم ربكأ تارامتسالل لسلسملا مقرلا نوكيس يىلاتلابو )١( ماعلا

 عيطتسي نلف سرهفم نم رثكأ كانه ناك اذإ ةيلمعلا ةيحانلا نم . تاطوطخملل

 مت امك لثمألا لحلاو ؛ ةسرهفلا تارامتسا يف لسلسملا مقرلا عضو نوسرهفملا

 يلوئسم دحأ ةطساوب ًاقحال هعضو متي نأ ؟؛فاقوألا تاطوطخم ةسرهف يف

 لمتحُي هنأل « -الثم عوبسأ لك نكيلو- ةعجارملا دعب ةيئمز ةرتف لك ةعجارملا

 . ًاعومجم طوطخمملا ناك اذإ ةلاسر فذح وأ ةفاضإ ةعجارملا ةلحرم يف

 : ظفحلا تانايب : لوألا لقحلا

 : ةخسنلا عون 5

 . ةروصم وأ لصألا نع ًاثيدح ديلاب ةخوسنم وأ ةيلصأ نوكت نأ نكمملا نم

ةبجوم - ؟ ةبلاس - ١ : ةيمليفوركيم -



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف نك

 ةبجوم - 5 ١ ةبلاس - ١ : («تاتسوتوف) ةيئوض - ب
 . ( ]1011) وأ (01) ىلع ةيمقر ةخسن ) ةرزيلم - ج

 . 43 وأ ك4 وأ 45 مجحب امإ « ةيقرو - د

 : ماعلا مقرلا

 ةلاسر نم رثكأ طوطخملا ناك اذإف ٠ ةسرهفلاب صاخلا لجسلا يف هليجستو

 طوطخمملا ناك اذإ امأ -لبق نم اندروأ امك-ماعلا مقرلا سفن ذخأت هلئاسر عيمجف

 . ادحاو اماع امقر ذخأت اهعيمجف دلجم نم رثكأ

 : فينصتلا مقر -5

 ةطخ يف ءاوس) يعوضوملا هفينصت ىلع ءانب طوطخملا هذخأي يذلا مقرلا وه

 لمتشي طوطخمملا ناك اذإو « (ىرخأ فينصت ةطخ يأ وأ ةيرشعلا يويد فينصت

 تواست اذإف «٠ لمشألا عوضوملا تحت فنصي عوضوم نم رثكأ ىلع
 عيمج تناك اذإو . الوأ درو يذلا عوضوملا تحت فنصي تاعوضوملا

 عوضوملا تحت فنصيف لمشأ عوضوم تحت جردنت ةيعرفلا تاعوضوملا
 . لقتسم طوطخم اهنأك لماعت عيماجملا يف ةلاسر لك نأ ملعلا عم « لمشألا

 : ردصملا ناكم ©

 هتعاب يتلا ةبتكملا مسا وأ عئابلا مسا ركذُي « ءارشلا قيرط نع ةبتكملل درو اذإ
 نعو « يدهُملا صخشلا وأ هتدهأ يتلا ةبتكملا مسا ركْذُي ءادهإلا قيرط نعو

 ةبتكم ىلإ ةيعرف ةبتكم نم لقنلا قيرط نعو « هعم لدابتملا ركذُي لدابتلا قيرط
 يأبو « اهيف طوطخملا ءاعدتسا مقرو « ةيعرفلا ةبتكملا مسا ركْذُي « ةيزكرم
 . ةليسولا هذه ركذت « تناك ةليسو

 : يلصألا ردصملا يف بلطلا مقر 5
 مأ الصأ ناكأ ءاوس طوطخملا اهنم درو يتلا ةبتكملا يف بلطلا مقر يأ

. ةروص



 ني ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 : ءازجألا /

 نوكي دق « ءازجألا ددع بتكي ٠ . لماك وهو « ءازجأ نم ًانوكم طوطخملا ناكاذإ

 . ؟"'دحاو دلجم يف ءزج نم رثكأ نوكي دقو ٠ لصفنم دلجم يف ءزج لك

 ءازجألا طقف ركذتف ةدوقفم ءازجأ هبو ءازجأ نم ًانوكم طوطخملا ناك اذإ امأ

 بتكُي « ثلاثلاو لوألا نادلجم هنم دجوي طوطخملا ناك اذإ : الثم ؛ةدوجوملا

 . ("” « )١ ءازجألا ةناخ يف ةسرهفلا ةرامتسا يف

 عبارلاو ثلاثلاو يناثلا : يه تادلجم ةعبرأ هنم دجوي طوطخملا ناك اذإو

 . (0 - ؟) ءازجألا ةناخ ىف بتكُي . سماخلاو

 : (0تادلجملا 8

 ءاوس ءازجأ نم ةنوكملا تاطوطخملا ةلاح يف ىلعفلا تادلجملا ددع ركذي

 طوطخم ةلاح يف : لاثملا ليبس ىلع . ءازجألا صقان مأ الماك طوطخملا ناكأ

 ددعلا و « ءازجألا نايب يف ( ؛ ) ددعلا ركذي : نيدلجم يف ءازجأ ةعبرأ نم نوكم

 . تادلجملا نايب يف ( ؟ )

 دمحم نب ىلعل مولعلا حاتفم حرش حابصملا" طوطخمم : كلذ لاثم

 يف ةرامتسالا يف بتكي . دحاو دلجم يف نيأزج نع ةرابع « 7" يناجرجلا
 . دلجم )١( ددع تادلجملا ةناخ يفو . ءزج (؟) ددع ءازجألا ةناخ

 : عومجم 68

 . صن وأ ناونع نم رثكأ ىلع لمتشا اذإ طوطخملا باتكلا ىلع قلطي

 يف « ًادلجم (": ) يف ةدوجوم اًءزج ١"٠( ) نم اًنوكم طوطخملا ناك اذإ : كلذ ىلع ةلثمأ )1(

 اًنوكم ناك اذإو 6 )٠ تادلجملا ةناخ يفو 9٠'( ) ءازجألا ةناخ يف بتكُي ةسرهفلا ةرامتسا

 ةناخ ىفو )١( ءازجألا ةناخ ىف بتكُي « ًادلجم )١10( ىف ةدوجوم اًءزج (70) نم

 1 1 . اذكهو « )١5( تادلجملا

 . ةدحاو ةعطق نم ةنوكملا تاطوطخملا يف رصنعلا اذه ركذ متيال (؟)

. (5090) بلطلا مقر (9)
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 : عومجا لخاد ةلاسرلا مقر سأ و

 . ةيناثلا ةلاسرلا يأ (؟) الثم « ةلاسرلا مقر ركذي

 . ةئولم وأ ةبههذم - ب .٠ ةطوغضم - أ

 : امإ ديلجتلا ىلإ ةجاحلا ١

 . ةيرورض ريغ - ج . ةطسوتم - ب . ةسام -أ

 : امإ ديلجتلا ةعباتم 1 “

 . خيرات يف ةديدج ةدلج لمع مت

 . خيرات يف ةميدقلا ةدلجلا ميمرت مت

 خستلا ت تانايب : ثلاثلا لقحلا

)١( (نوترك) ديلجتلا ةدام بتكُي ًانوترك فالغلاو ًادلج بعكلا ناك اذإ .



 6. ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 : خسنلا ةلاح -6

 . هتردنو طوطخملا ةيمهأ ىدم نيبت يهو

 . ةضيبملا وأ ةدوسملا نوكت دق . فلؤملا طخب - أ
 . فلؤملا ىلع تئرق -ب
 . فلؤملا طخب ةخسن نع تخسن - ج
 . فلؤملا ةخسن ىلع تلبوق - د

 . فلؤملا ةايح يف تخسن - ه

 . 2')ةينئازخل ةخسن - و
 ص

 دعت يهو ايبسن ثيدحلا رصعلا يف تخسن ةفيزم وأ ةروزم خسن كانهو

 وأ يداليم وأ يرجه خسن خيرات هلو ًادحاو ًادلجم طوطخملا ناك اذإ - أ

 . هتباتك متي ؛ يسمش وأ يطبق

 فلتخم خسن خيرات دلجم لكلو دلجم نم رثكأ طوطخملا ناك اذإ - ب

 ه1 /7؟جم ءه ١/ يم ) لاثم دلجملا مقرب ًاقوبسم خسنلا خيرات بتكيف

. تالاحلا لصف يف راشعألاو لّمججلا باسحل ريسفت يتأيس (؟)
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 : طوطخملاب ةرفوتم تناك اذإ ةيتآلا تانايبلا هيف ركذت

 . ناونعلا ةحفص نم ؟7١فلؤملا

 . ؟7ءجرتملا / كراشملا فلؤملا

 . ؟درجملا / لقانلا / عماجلا

 الإ « خلإ . . . يضاقلاو ملاعلاو خيشلا : لثم فلؤملا مسا لبق ةيفيظولا باقلألا ركذ متيال )١(

 : لاثم « هب رهتشا فلؤملا ءامسأ نم دحاو مسا ىوس طوطخملا ىلع دجوي ال هنأ ةلاح يف

 . " ايركز يضاقلا " « " دلاخ خيشلا '

 لثم ةرامتسالاب ةروكذملا نكامألا ريغ ناكم يف هناونع وأ طوطخملا فلؤم مسا دجوي دق (؟)

 ناكملا ركذيف « ( خلا . . . سرهفلا يف وأ ةكيلمتلا يف وأ هشماه وأ طوطخملا ةفاح )

 . ناونعلا وأ فلؤملا هيف ركذ يذلا

 بتك يف ةروكذملا هتيادب لالخ نم نكلو . فلؤم طوطخملل نوكي ال دق .أ (6)

 . هفلؤم ىلع لالدتسالا متي "نونظلا فشك " لثم تايفارجويلببلا

 ةمولعم ىرخأ ةخسنب هتنراقم دنع نكلو فلؤم طوطخملل نوكي ال دق . ب

 . هفلؤم ىلع لالدتسالا متي ٠ فلؤملا

 لالجو يلحملا نيدلا لالجل نيلالجلا ريسفت : لاثم « كراشم فلؤم طوطخملل نوكي دق (:1)

 . مجرتم طوطخملل نوكي دقو . يطويسلا نيدلا

 يركفلا ىوتحملا يف ناصقنلا وأ ةدايزلا نود دّرَبمم وأ لقان وأ عماج طوطخملل نوكي دق (5)

. يساسألا فلّؤملل



 لإ ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 . ىرخأ وأ ودروأ وأ يربع وأ يكرت وأ يسراف وأ ي يبرع : ةغللا -

 ةغلف ةيبرعلا ةغللا نم تاملكب ةجوزمم ةيسراف ةغلب طوطخملا ناك اذإ -

 تاملك اهب ىرخأ ةغل يأ عم اذكهو , ةيبرعلا سيلو ةيسرافلا يه طوطخملا

 ىرخأ ةغلب تاملكلا ضعب هبو « ةيبرعلا ةغللاب طوطظخملا ناك اذإ امأ . ةيبرع

 ىلع يوتحي هنأب ةظوحلم ةباتك عم « ةيبرعلا ةغللاب وهف « ةيكرتلا وأ ةيسرافلاك
 . ىرخأ ةغل يأ وأ ةيكرتلا وأ ةيسرافلا ةغللاب تاملكلا ضعب

 يداملا فصولا : سداسلا لقحلا

 رتميلملا ةباتك عم « رتميتنسلاب هضرع ا> طوطخملا لوط سايق متي : سايقلا

 طوطخملاب وه امك

 بتك يف ةروكذملا هتيادب لالخ نم نكلو « ناونع طوطخملل نوكي ال دق أ )١(

 . هناونع ىلع لالدتسالا متي نونظلا فشك لثم تايفارجويلببلا

 متي « ناونعلا مولعم رخآ طوطخمب هتنراقم دنع نكلو ناونع طوطخملل نوكي ال دق ب

 . هناونع ىلع لالدتسالا

 لاثم طوطخملا عوضوم ىلع ءانب ناونع حارتقا متيف « ناونع طوطخملل نوكي ال دق )١(

. " هقفلا يف ةلاسر" ٠ "وحنلا يف باتك'
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 ا١ا/بو ا "56 : لاثم

 هضرع ا صنلا لوط سايق متي : طوطخملا لخاد بوتكملا صنلل سايقلا
 . طوطخملاب وه امك رتميلملا ةباتك عم . مسلاب

 . الر >< ١5.١ : لاثم

 سرهفملا لبق نم صاصر ملقب طوطخملا قاروأ ميقرت متي : قاروألا ددع
 . قاروألا ددع بتكيو

 . ةدح ىلع دلجم لك قاروأ ددع بتكي « دلجم نم رثكأ يف طوطخملا ناكاذإو

 ناكاذإو . خلإ ... ةقرو (7١١)15ججبم « )١95( 7جم « )١١7( ١مججم : لاثم

 ةقرو رخآ ىتح ةقرو لوأ نم هقاروأ ميقرت متي « (عومجم) ةلاسر نم رثكأ هب طوطخملا

 مقر مث اهقاروأ ددع ركذُي « عومجملا لخاد ةلاسر لك ةرامتسا يفو « عومجملاب

 عقوم ةفرعمل ةلاسرلا اهدنع يهتنت يتلا ةقرولا مقرو ةلاسرلا اهنم أدبت يتلا ةقرولا

 . عومجملا لخاد ةلاسرلا

 . )١١- ١5( ةقرولا نم (0) قاروألا ددع : ةيناثلا ةلاسرلا : لاثم

 رطسألا ددع فلتخا اذإف « ةدحاولا ةحفصلا يف رطسألا ددع يأ : ةرطسملا

 . رطسألا ددع طسوتم ةباتك متي طوطخملا تاحفص لخاد

 . كلذ ريغ وأ ةحول وأ ةفافل وأ ًاباتك نوكي دق : لكشلا

 وأ مظعلا وأ رجحلا وأ يدربلا وأ قّرلا وأ قرولا نم نوكت دق : ةداملا

 . كلذ ريغ وأ ندعملا وأ ريرحلا وأ راخفلا وأ بشخلا

 2 ةيئام تامالع « تاراطإ : ىلع يوتحت : ةخسنلا فصو

 . تاموسر « لوادج « تارايط « يشاوح

 . (ىرخأ « ةياور « دنس ؛ عامس « ةءارق) تازاجإ

 . تاعلاطم « تاعامس « ؟7١تاقيلعت « تالباقم

)١( (خسلا تانايب لقح) ثلاثلا لقحلاب درو امك فلؤملا ةخسن ىلع نوكت دق : ةلباقملا امأ -



 هه ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 : ةلباقملا خيرات : ةزاجنإ مدقأ خيرات

 . ةيسدنه وأ ةيتابن وأ ةبهذم وأ ةنولم : تايلحلاو فراخزلا

 . ةنولم ريغ وأ ةنولم : ةيحيضوتلا روصلا

 . صنلا ىف 3 ىعرفلا ناونعلا ىف ىسيئرلا ناوئعلا ىف : دادملا نول

 « يفوك « يناويد ٠ يسراف « يبرغم « قيلعت « ةعقر « ”7خيسن : طخلا عون

(00 

0 

(0 

(0 

(0) 

 . ككفت « فارطأ لكآت « ةبوطر «ثولت « ةضرأ لكأ : اهب ةخسنلا : ةخسنلا ةلاح

 . ةيرورض ريغ . ةطسوتم « ةسام : ميمرتلا ىلإ ةجاحلا

 :٠ (00ةتكملاب ميمرتلا مسف ةعباتم عفاو نم : ميم رن ثدحأ خيرات

 . فلؤملا ةخسن ريغ خسانلا اهنم خسن يتلا ةخسنلا ىلع نوكت دق وأ -

 نوكت دق تاقيلعتلاف «٠ تاقيلعتلاو يشاوحلا نيب قيرفتلا بجيف : تاقيلعتلا يف امأو

 ةلصتم نوكت ةيشاحلا امنيب « طوطخملا لك لمشت ال دق و طوطخملا شماه ىلع ةرثانت

 . هرخآ ىلإ هلوأ نم طوطخملا شماه ىلع ًايبسن

 . ةطوطخملا ةخسنلا قيثوت يف تافيقوتلاو تاكلمتلاو تاللباقملاو تازاجإلا مهاست ثيح

 . هتباتك لمكي مل خسانلا نأ وأ طوطخملا قاروأ فلت وأ دقف ةجيتن صقنلا نوكي دق

 . ةريخألاو ىلوألا قاروألا ريغ هقاروأ يف صقن هب طوطخملا نأ يأ

 طوطخلا يف ءاربخ نم ةيصوت ىلع ءانب طوطخلا عاونأ نمض داتعملا طخلا جاردإ متي مل
 . يبرعلا طخلا دهعمب طوطخلا ذاتسأ " يراصنألا سوأ " ذاتسألا مهسأر ىلعو

 خيرات فرعُي ملو ممر وأ لبق نم ممري مل يذلا طوطخملا ةلاح يف ةغراف ةناخلا هذه كرتت

. هميمرت
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 طوطخملا ةحتاف : عباسلا لقحلا

 مث « " ميحرلا نمحرلا هللا مسب" دعب طوطخملا يف ةرابع لوأ ةباتك لضفن

 بسحبب ديزت نأ نكمملا نمو « رطسأ ةثالث ىندأ دحب اهدعب امو دعب امأ ةرابع

 . ةروكذملا ةمهملا تامولعملا ةيمك

 عضو متيف . دعب امأ ةملك ةرشابم ركذي ملو مالكلا يف فلؤملا درطتسا اذإ امأ

 ةداملا ةيادب نم بتكُي مث « طوطخملا يف ةزيمم ةرابع لوأ دعب طاقسإ ةمالع

 . طوطخملل ةيملعلا

 . ابلاغ . ةلدمحلا ةرابعو « ةيادبلا يف ةلدمحلا ركذت تاطوطخملا بلغأ يفو

 هلل دمحلا " ةرابعب أدبي طوطخم : كلذ لاثم « رخآلا نع أطوطخم زيمت يتلا يه

 يفو « خلإ ... " معنلا بجوم هلل دمحلا " ةرابعب أدبي رخآو « "ماعنإلا يذ

 يف . ةلدمحلاب يتأي مث خيشلا لاق ' : ةرابعب ةيادب باتكلل نوكي ةليلق تالاح

 ةمالع مث - خيشلا لاق - تدرو امك ةخسنلا هذه ةيادب ةباتك متي ةلاحلا هذه

 مث « فيلأتلا تانايب لقح يف هركذ قبس يذلا . فلؤملا مسا راركت مدعل طاقسإ

 زيمي ام اذه نأل « ةرشابم ةلدمحلا ةباتكب أدبن الو « اهب ةصاخلا ةلدمحلا بتكن

 . ةرشابم نتملا يف أدبيو " ةلدمحلا ' خسانلا لفغي ًانايحأو « ىرخألا نع ةخسن

 . ةخسنلاب دوجوم وه ام بتكيف
 يف اهتباتك مت هنأل ناونعلاو فلؤملاب ةصاخلا تانايبلا ةباتك مدع ىعاريو

 . تانايبلا راركت مدعل كلذو ةرامتسالاب اهناكم

 نيمأ دمحمل موظنملا دئالق حرش موتخملا قيحرلا" : طوطخم : كلذ لاثم

 07" نيدباع نب
 مث « " نيدباع نباب روهشملا زيزعلا دبع نب رمع نب نيمأ دمحم هناوأو هرصع

 ضيارفلا ضرف يذلا هلل دمحلا" وهو هباتك ةيادب يف هسفن فلؤملا لوق ركذ

 ديرف لاق" : هصن امب باتكلا خخسانلا أدب ثيح ثيراوملا يف ٠

)١( بلطلا مقر )١/١١١١(.



 4 ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 ' ضماوغلا هفطل رارسأب فشكو

 دمحلا . . . هناوأو هرصع ديرف لاق : ينآلاك ةسرهفلا ةرامتساب بتكُيس ام

 ةلمكتلا مث دعب امأ . . ضماوغلا هفطل رارسأب فشكو ضيارفلا ضرف يذلا هلل

 . ناونعلا تانايب راركت مدع عم

 طوطخمملا ةمئاخ : نماثلا لقحلا

 ةباتك مدعو « طوطخملل يملعلا ىوتحملا نم رطسأ ةثالث رخآ ذخأ ىعاري

 مت هنأل . خلإ خسنلا خيراتو خسانلا مساك « نتملا درح يف ةدوجوملا تانايبلا

 ذخأ ىعاريف « ءاعدلاب هباتك فلؤملا متخي ًانايحأو « ةرامتسالاب اهناكم يف اهتباتك

 . طوطخملا عوضومل يساسألا صنلا نم ةمتاخلا

 تاكلمتلا عسساتلا لقحلا

 . كلمتلا خيراتو « كلاملا مسا ةباتك متي

 ةفرعم يف اهتدئافل طوطخملا ىلع ةدوجوملا تاكلمتلا عيمج ليجست لضفيو
 . نمزلا ربع ةتلحر

 . طوطخملا هيلع فوقوملا ناكملا وأ صخشلا : ىلع

 . ففقولا خيرات : خيراتلا

 ةفرعم يف اهتدئافل طوطخملا ىلع ةدوجوملا تافيقوتلا عيمج ليجست لضفيو

 . نمزلا ربع ةتلحر
 تاعوضوملا رشع يداحلا لقحلا

 ةمئاق لثم « تاعوضوملا سوءرل ةيرايعم ةمئاق ىلع ةبتكملا دامتعا نم دبال

 لبق نم اهدامتعا متي يتلا تاعوضوملا سوءر اهيلإ فاضي مث « رادنزاخلا

ةيدانتسا ةمئاق ةبتكملل نوكي كلذبو « ةمئاقلاب يئاجهلا اهبيترت يف نيسرهفملا
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 نم اهتاطوطخيمم هيوتحت ام عم بسانتت يتلا « اهب ةصاخلا تاعوضوملا سوءرل
 . 2)تاعوضوم

 تاظحالملا : رشع يناثلا لقحلا

 اهل سيلو طوطخملا ىلع فرعتلا يف ديفت يتلا ةمهملا تانايبلا اهب نودي
 زاجيإلاو ظافلألا ءاقتنا عم ٠ فيلأتلا خيرات لثم ةسرهفلا لوقح يف ناكم
 . كديدشلا

 ريوصتلا ةعباتم : رشع ثلاثلا لقحلا

 : خيرات يف ريوصتلا مت

 لسكيب اجيملاب : حوضولا ةجرد « ةرزيلم : ةروصلا عون

 ةروصلا تافصاوم : ةيمليفوركيم وأ

 ةقرولا سايق : ةيقرو وأ

 : خيرات يف ةيطايتحا ةخسن لمع مت : ةيطايتحالا خسنلا

 . ظفحلا ناكمو ةيقرو وأ ةيمليفوركيم وأ ةرزيلم : اهعون

 طوطخملا صخلم : رشع عبارلا لقحلا

 لقحلا اذهو « رطسأ ةسمخ ىدعتي ال ثيحب طوطخملل صخلم ةباتك متي

 . ةسرهفلا يف ةبتكملا ةسايسل ًاعبت «٠ يرايتخا

 قيثوتلا : رشع سماخلا لقحلا
  ةرهشلا ناونعو « دجو نإ قثوملا ناونعلا ركذُي : "2ناونعلا قيثوت : الوأ

 . ةرامتسالا يف عجرملا مقرو

 )١( تاعوضوملا سوءر صخي اميف تابتكملا نيب نيابتلل ةراشإلا بجي .

 : ناونعلا قيثوت عجارم (؟)

. امهريغو « يدادغبلل نونكملا حاضيإ - ؟ . ةفيلخ يجاحل نوئظلا فشك - ١



 6.8 ةسرهفلا ةرامتسا : لوألا لصفلا

 . هتينكو ١ ")دجو نإ قثوملا فلؤملا مسا ركذي (7فلؤملا قيثوت : اناث

 . ةرامتسالا يف عجرملا مقرو هتافو خيراتو « هتبسنو « هبقلو

 : ةسرهفلا ةرامتسا نع نولوئسملا : رشع سداسلا لقحلا

 . ةعجارملا خيراتو عجارملا مساو . ةسرهفلا خيراتو سرهفملا مسا

  

 )١( فلؤملا قيثوت عجارم :
 ١ - يلكرزلل مالعألا . ١ - يدادغبلل نيفراعلا ةيده - ” . ةلاحكل نيفلؤملا مجعم .

 اهريغو .

 ئش بتكي ال فلؤملا ىلع لالدتسالا مدع ةلاح يف هنإ ثيح لوهجم فلؤم ةرابع فذحت (؟)

فلؤملا لوهجم باتكلا نأ ةهادب فرعيف فيلأتلا ةناخ يف .
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 ةماعلا تالاحلا : ةلوأ

 رايعم نوكي ثيحب « طوطخملا ةسرهف يف ةدوجلا رايعم قيبطت بجي ةيادب

 رصانع لك يف ةدوجلا رايعم قيبطت نكميو . مكلا رايعم ىلع ًامدقم ةدوجلا
 اهرطخأو رصانعلا مهأ نم امهو ناونعلاو فلؤملا مسا نم اءدب طوطخملا ةسرهف

 . عوضوملا رصنع امهيلي . طوطخملا ةيوه ديدحت يف
 وأ طوطخملا ناونع يف درو مسا لوأ ذخأب سرهفملا يفتكي نأ حصي الف

 نوكي دقف « طوطخملل ناونعك هتمدقم يف درو ناونع لوأو هفلؤمل مساك هتمدقم

 متي مل باتكلا حراش مسا امنيب نتملا بحاص مسا وه الوأ درو يذلا مسالا

 اوصحفي مل نيسرهفملا نأ وه ءاطخألا هذه لثم عوقو يف ببسلا"و « هذخأ

 امن لقن نم رثكأ هسفن فلكي ال نيسرهفملا نم ًاريثك نإ . . . لخادلا نم صنلا

 ناونعلا اذه نوكي ام ًاريثكو « هتحص نم تبثت نود ناونعلا ةحفص ىلع بتك

 . خسانلا طخ ريغب فلؤملا مساو

 ىلع هلمعب مايقلل سرهفملل ةلماكلا ةصرفلا ةحاتإ يغبني هنأ حضتي اذه لك نم

 ىلع ضرفي يملعلا بجاولا لب جاتنولا ةعرسب هتبلاطم مدعو هقثوأو هجو متأ

 . 0" ًاقوثوم ًاميلس ًاحيحص هلمع نوكيل رارمتساب هعيجشت ةطلسلا يوذ

 : ظفحلا ا

 ويس وأ روم وأ ىلصأ طيوطخمم يلح ديد

 ةيلمعلا ةربخلاو ةسرامملا لالخ نم ةبوعصلا هذه ىلع بلغتلا نكمي

 يف ةبوعصلا نمكت نكلو ) ةروصملا خسنلا ديدحت ةلوهسلا نمف 3 سرهفملل

 ةبتكم : ( ندرألا) ءاقرزلا . ١ط . ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . ىخوشملا ناميلس دباع )١(

. 7١5 ص . ص957 .231948 « رانملا



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 6

 كانه نأ الإ « رجحلا ىلع ةعوبطملا اهتليثمو ةطوطخملا ةخسنلا نيب قيرفتلا

 تاملكلا يف فرحلا سفن لكشو مجح لثم امهنيب ةقرافلا صئاصخلا ضعب

 تاملك عيمج يف فرحلا سفن لكشو مجح فلتخي ثيح «٠ ةفلتخملا

 . طوطخملا ىف : هايملاب رثأتي ذإ ٠ ربحلا عونو «٠ طوطخملا

 ةرامتسا يف امهتسرهفب سرهفملا موقي روصملا وأ يلصألا طوطخملاف
 . تاطوطخملا

 هبشت هذهو رجح ىلع ةعوبطملا بتكلا " هلوقب يخوشملا دباع اهنع هون دقو
 ةطوطخم اهدعو مهولا يف نيسرهفملا عقوي امم ريبك دح ىلإ تاطوطخملا

 """ كلذك اهنأ ىلع اهسرهفيف
 : ديلحتلا - ١"

 بتكيف « رخآ طوطخمل طوطخملا عم دوجوملا فالغلا نوكي دق -١-؟

 . تاظحالملا ةناخ يف كلذ

 ةيمورجآألا بارعإ نايب ىف ةيهبلا رهازألا" طوطخم : كلذ لاثم

 رخآ طوطخمل هعم دوجوملا فالغلا "7" يئاهربلا هللا دبع نب طسابلا دبعل

 نسح " : ناطوطخملا كلذكو « "كسانملا ماكحأ يف كلاسلا حابصم " ناونعب

 يف ةلاسر"و « "7" مايص نب معنملا دبع نب دمحأل ةباجإلا ةليل ءايحإ يف ةبانإلا

 ىلع امهنم لك يف فالغلا لمتشي « (*"يسدقملا دمحم نب ىلعل فقولا
 . طوطخملا لخادب امع فلتخت نيوانع

 . طوطخملاب اهناكم ريغ يف قاروأ عضو يف ديلجتلا ةداعإ ببستي دقو ١--7-

 )١( ص « ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع 5١7 .

 )5( بلطلا مقر )001١/١( .

 )7( بلطلا مقر )51١/١( .

)4( بلطلا مقر )0١16/١( .



 هد جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 هللا رصن نب حلاصل ناسنإلا ندب ريبدت يف ناقتإلا ةياغ" طوطخم : كلذ لاثم

 . اهناكم نع هسرهف قاروأ ىدحإ تمدقت « 27" يبلحلا

 : خسنلا تانايب ٠'-

 . طوطخملا ةياهن يف همسا خسانلا بتكي ال دق -1-

 . "7" كلام نب هللا دبع نب دمحمل وحنلا يف ةيفلألا" طوطخم : كلذ لاثم
 . ناخسان طوطخملل نوكي دق -5-8

 ةجزمألا ليدعتو ناهذألا ذيحشت يف ةجهبملا ةهزنلا" طوطخم : كلذ لاثم

 أدب ثيح « هدلاوو "حالملا فسوي" امه ناخسانلاف « 90" يكاطنألا دوادل

 ىتح ةرشع ةعبارلا ةساركلا لوأ نم هخسن نبالا لّمُك مث ٠ باتكلا خسنب دلاولا

 . ْحاَّسُت ةثالث طوطخملل نوكي دقو . طوطخملا ةياهن

 يف ركُذ "7" يجلدلا ميهاربإ نب دمحمل جارعملا ربخ" طوطخم : كلذ لاثم

 نب ىيحيو' « "يروبجلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ" ديب بتك هنأ : هتمتاخ

 . 7" يروبجلا دمحم نب ليعامسإو' "يروبجلا دمحم

 . ةلصافب مهنم لك نيب الوصفم " خسانلا مسا" ةناخ يف خاسنلا عيمج بتكُيف

 باسح " ب ابوتكم خيرأتلا وأ خسنلا خيرات نوكي نايحألا ضعب يف 7-1

 بيترت نم ةسبتقملا نيينايرسلا ةيدجبأ دادعتلا يف دمتعي باسح وهو" : ' لّمججلا
 نيرشعو نينثا نم نوكتت ةيقينيفلا ةيدجبألا فورح تناكو . . . نييقينيفلا ةيدجبأ

 . تشرق , صفعس « نملك يطمح زوه , دجبأ : نامثلا تاملكلا فورح يهو « افرح

 )١( بلطلا مقر )١581( .

 . )١17١١( بلطلا مقر (0)

 . (407) بلطلا مقر (0)

 .(١؟/١5911١) بلطلا مقر (4)

. قحلملاب )١( مقر ةحوللا رظنا (5)



 سا ا سس _ _ _  قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ه5

 . 9١0 - ص. 68١ - ف(ءال» - عام 1٠١ < س

 . (ه 845) ماع لّمُْجلا باسح يف يواست يهو . "'(ه بمض)
 . راشعألا ةقيرطب خسنلا خيرات بتكي دقو
 نونكملا رهوجلا حرشب نوصملا بللا ةيلح" طوطخم : كلذ لاثم

 سماخللا نم رشاعلا" يف خسُن هنأ ركذ ٠ ©( ٠ يروهنمدلا معنملا دبع نب دمحأل
 . "رشع يناثلا نم ثلاثلا نم عبارلا نم

  

 : تايثارت . لحلاو ةأشنلا : تاطوطخملا يف خسنلا خيرأت قرط . يطنشلا دمحم ماصع )0(
 ويلوي) 1ع . ةيموقلا قئاثولاو بتكلا رادب ثارتلا قيقحت زكرم اهردصي ةمكحم ةلجم
 ١١. ص . 0064

 . )١545( بلطلا مقر )0

 . قحلملاب (؟) مقر ةحوللا رظنا 9

. (5959) بلطلا مقر (:4)



 هال جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 ماعلا < عبارلاو ٠ لوأ ىدامج رهش - سماخلاو « رشاعلا مويلا - رشاعلاف
 نوكيف « رشع ىناثلا نرقلا -رشع يناثلاو « ثلاثلا دقعلا -ثلاثلاو ٠ ةعبارلا
 . 20( ه 1174 ماع لوأ ىدامج ٠١ ) خسنلا خيرات

 خيراتلل ةيداعلا ماقرألا ىلإ اهرسفي نأ سرهفملا نم جاتحت قرط يهو

 و يرجهلا

 نع اهتباتك يف ةفلتخملا ماقرألاب نايب اذهو « ةيدنهلا ماقرألاب ًابوتكم وأ
 : نويرصملا مهنمو يبرعلا قرشملا لهأ اهب بتكي يتلا ةيدنهلا ماقرألا

 يبرعلا فرحلاب 7 ةيكرتلا دادعألاب نايب اذهو « ةيكرتلا

 ب ا قب 0 0 ترود د 4: جوأ - 7: يكيإ - ؟« ريب ١

 - 7٠١ 2 نوأ - ٠ , زوقود - 4 . زيكس - 8 . يدي - 8 « تلأ

 ع 0/٠ « شمتلا - ٠ . ىللأ - ٠ .« قرق - ٠ « زوتوأ - ” « ىمري

 ىكيإ - 3٠١ . زوي - ٠٠١ « ناصقود - 4١٠ + سكس - 8١ « شمتي

 . نيب يكيإ - ٠ ( نيب ح ٠ « زوي

  

 نب رصنل ةينوديزلا ةلاسرلا ىلع ةيرصنلا تاريرحتلا ' طوطخم كلذ لاثم
 يف ىربكلا ةعبطملاب باتكلا اذه عبط : هتمتاخ يف بتُك 27" ينيروهلا رصن

 ١'( قحلملاب (") مقر ةحوللا رظنا .

 ١"( ص . لحلاو ةأشنلا : تاطوطخملا يف خسنلا خيرأت قرط . يطنشلا دمحم ماصع 9 -

 ا

. (؟880) بلطلا مقر (*



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف هم

 . (ه 7١؟1/8) ماع قالوب

 . فالأآلا ةناخ خسانلا لمهُي نأ ثدحي دق تاطوطخملا ضعب يف -7-

 قطنملا ملع يف يجوغاسيإ حرش ىلع ةيشاح"' طوطخم : كلذ لاثم
 هلعلو « (ه 111) ماع هخسن خيرات ركُذ « ؟7٠"يعدربلا دمحم نيدلا يحمل

 خيراتلا اذه ىلع نالدي ال طخلاو قرولا عون نإ ثيح (ه )١١11 ماع دصقي

 . ادئاز امقر بتكي نأ وأ . ميدقلا

 هللا ءاطع نب دمحم نب دمحأل ةيئاطعلا مكحلا" طوطخم : كلذ لاثم

 دصقي خسانلا لعلو "ه "١١7١4 اذكه هخسن ماع بوتكم « '7"يردنكسلا
 . (ه )١١١١ ماع اهل ةقباسلا ةلاسرلا خسن خيرات ثيح « (ه5١٠١١) ماع

 خسانلا مسا وأ خسنلا خيرات نوكي دق تاطوطخملا ضعب يف -ا/- *

 نم ةريخألا ةقرولا دقفل دوجوم ريغ وأ ةضرألا هتلكأ وأ ًاسومطم وأ ًاوحمم

 . طوطخملا

 نمحرلا دبعل ليلخلاو سدقلا خيراتب ليلجلا سنألا" طوطخم : كلذ لاثم

 فشك' طوطخمو « ؟؟”ًاسومطم خسانلا مسا هيفو "7"يميلعلا دمحم نبا

 ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالجل ةلزلزلا فصو نع ةلصلصلا

 . ةقرولاب هخسن خيرات هيف بوتكملا ناكملا ةضرألا تلكأ « 7*2" يطويسلا

 ةافو خيرات ىلع ءانب خسنلل يريدقت خيرات ةباتك عم تاظحالملا يف كلذ بتكيف

 خيراوت وأ طخلا وأ دادملا وأ قرولا عون وأ . هل ةمجرت تدجو اذإ . خسانلا

 )١( بلطلا مقر )5/450( .

 . )5/1١551( بلطلا مقر (؟)

 . (01/5) بلطلا مقر 09

 . قحلملاب (5) مقر ةحوللا رظنا (4)

. )5/41/١1( بلطلا مقر (5)



 68 جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

  

 تافاضإلا وأ تاحيحصتلا وأ تازاجإلا وأ تاءارقلا وأ تاعامبسلا وأ تاكلمتلا

 . ؟'0ةيئاملا تامالعلا وأ لوقنلا وأ

 مدقأ خيرات ىلإ اهخسن خيرات رييغتب نوقارولا موقي دق خّسُنلا ضعب يف -8-1

 بوتكملا خسنلا خيرات نأ يف سرهفملا كش اذإف « "")اهقحتسي ال ةميق هئاطعإل

 (7فلؤملا ةافو وأ داليم خيرات عم وأ طخلا وأ دادملا وأ قرولا عون عم بسانتي ال

 . تاظحالملا ةناخ يف كلذ ةباتك هيلعف

 يف كلذ بتكُيف « اهنم لقن يتلا ةخسنلا خيرات خسانلا ركذي دق -4-!

 . تاظحالملا

 ةيلصألا ثحابملا حرش يف ةيهلإلا تاحوتفلا" طوطخم : كلذ لاثم

 ةخسن نم لقن هنأ هتمتاخ يف ركذ « 47" ينسحلا ةبيجع نب دمحم نب دمحأل
 . (ه )١١80 ماع اهخيرات

 ىلع كلذل ؛ اهنم لقن يتلا ةخسنلا خيرات وه اذه نأ خسانلا ركذي ال ًانايحأو

 عون عم بسانتي طوطخملا ةمتاخ يف روكذملا خيراتلا نأ نم هبنتلا سرهفملا

 . "7فلؤملا ةافوو داليم يخيراتو طخلاو دادملاو قرولا

 هتيمهأ ىدم حضوتو هخسنب ةقلعتم طوطخملاب ركذت ةمولعم يأ 5-١١-
 . تاظحالملا ةناخ يف اهتباتك بجي

 دمحأ نب دمحمل حالصلا لهأ ةحيصنو حاكنلا ةرهز' طوطخم : كلذ لاثم

 )١( ص « ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع 7١7- 35١5 .

 . 45 ص « يبرع تاطوطخم ملع وحن . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع (1)
 يف فلؤملا طخب بتك هنأ ركذ اذإ وأ « الثم فلؤملا داليم خيرات نم مدقأ خيرات بتُك اذإ (*)

 . فلؤملا ةافو خيرات دعب خيرات

 . (454) بلطلا مقر (:)

. 58؟ص . يبرعلا طوطخملا . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع (5)
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 " دواد نب ةفيلخ نب ناميلس نب ةفيلخ ' هخسان نأ هتمتاخ يف ركُذ 10" يررهجألا

 تلقن ةخسن لوأ هذه نأو فلؤملا لبق نم لصألا ىلع تلبوق ةخسنلا هذه نأو

 ىفوت فلؤملا نأ ملعلا عم « (ه )١١54 ماع تاسلج عبرأ يف كلذو لصألا نم

 . (ه )١١59 ماع

 طوطخملا هيف خسُن يذلا ملعلا عرف يف ءاملعلا دحأ خسانلا ناك اذإ -11-

 . ةظوحلم يف كلذ بتكُي
 رمع نب دمحمل نيدلا لوصأ يف نيعبرألا" طوطخم : كلذ لاثمو

 . "97" رضخلا دمحم نب نمحرلا دبع" وه خسانلاف 7" يزارلا

 ةخسنلا هنم تلقن يذلا طوطخملا اهب دجوي ىنلا ةبتكملا تركذ اذإ ١7-1-

 . ةظوحلم يف كلذ ركذي « انعم يتلا

 47" يزخلا دمحم نب دمحمل يدرولا نبا ةيمال حرش" طوطخم : كلذ لاثم

 ةيويدخلا ةناخبتكلاب ةدوجوملا ةخسنلا نم تلقن ةخسنلا هذه نأ هتمتاخ يف ركذ

 نآمظلا دروم حرش يف نانملا حتف'" طوطخمو « زيمامجلا برد يارسب ةنئاكلا
 ةحفص ىلع ركُذ '2"يراصنألا رشاع نب دمحأ نب دحاولا دبعل نآرقلا مسر يف
 يتلا ةيبرغملا ةخسنلا نم ةحوسنم اهنأ ةخسنلا هذه ةءارق نم انل نيبتي" هناونع

 نأ نيبتو اهيلع لباقت مل اهنكل « عيماجم )9١١( ةرمن تحت ةيويدخلا ةناخبتكلاب

 ينانع ىفطصم كلذ نم ئراقلا رذحيلف . ةددعتم عضاوم يف اطقس اهيف

 . 20"(ه 1؟87) ماع مولعلا راد ةسردمب سردم'

 )١( بلطلا مقر )055( .

 . )51١( بلطلا مقر (؟)

 . سرهفملا ةفاقث ىلإ ءاملعلا ةفرعم عجرت ()

 . )7١8( بلطلا مقر (:4)

 . )١١79( بلطلا مقر (5)

. قحلملاب (0) مقر ةحوللا رظنا (5)
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 ركذي « انعم يتلا ةخسنلا اهنم تلقن يتلا ةخسنلا خسان مسا ركذ اذإ - "١1

 . ةظوحلم ىف كلذ

 دبع نب دمحأل ثالثلا قالطلا عفدل ثاغتسملا" طوطخم : كلذ لاثم

 نم ةخسنلا هذه قلع" هنأ اهخسان ركذ « 23" رضخلا مساقلا ىبأ نب ميلحلا
 . "اهيلع اهلباقو كاذنآ ةلبانحلا ىتفم "بجر ديسلا" طخب ةخسن

 ةباتك راركتب خسانلا موقي نأك ٠ خسنلا يف ءاطخأ ثدحت دق ١4-1-

 . ام تاحفص

 فيلأت عاجش يبأل راصتخالا ةياغ ىلع حرش" طوطخم : كلذ لائم

 ىلوألا ةقرولا ةباتك هخسان ررك « 7"ىنيبرشلا بيطخلا دمحأ نب دمحم

 . ةظوحلم ىف كلذ بتكُيف « ةيناثلاو

 . ةباتك نودب ءاضيب ةحفص خسانلا كرتي نأ وأ

 دبعل تايلكلاو تايئزجلاب هللا ملع قلعت" طوطخم كلذ لاثم

 ءاضيب ةسداسلا هتقرو «٠ "7" يتوكلايسلا دمحم نيدلا سمش نب ميكحلا

 . ةباتك لوذدب

 . بولقملاب ةحفص ةباتكب موقي وأ
 رمع نب ليعامسإل لالجلا ةلئسأ ةبوجأب لامكلا ةيلح" طوطخم : كلذ لاثم

 . بولقملاب )١9( مقر ةقرولا هيف بتك 47" يناونشلا

 . اهيلت يتلا لبق ةقرو ةباتكب موقي نأ وأ
 دمحم نب هللا دبعل دئاوفلا ءايضو دئاقعلا رون" طوطخم : كلذ لاثم

 )١( بلطلا مقر )41/75/١( .

 بلطلا مقر (؟) )٠١55( .

 )9( بلطلا مقر )58؟١/١( .

)4:( بلطلا مقر )١١5٠0( .
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 . (18) مقر ةقرولا لبق )١129( مقر ةقرولا بتك « "١7 يرونلا

 . أطخ قاروألا مقري نأ وأ

 مقر ةقرولل ةيلاتلا ةقرولا ىطعأ ثيح « قباسلا طوطخملا سفن : كلذ لاثم

 . (110) مقر اهيلت يتلا ةقرولا ىطعأ مث « (171) ميقرت )١19(

 بتكيف . طوطخملل ةبسنلاب هتفيظول ركذ نود ةمتاخلا دعب مسا دجو اذإ -1 0-1

 . طوطخملل ًاكلام وأ ًاخسان هنوك ةيلامتحا ركذ عم ةظحالم يف

 دحأ موقيف « هتايح يف هباتك ةضيبم ةباتك نم فلؤملا نكمتي ال دق -17-1

 . هتامم دعب هتدوسم نم باتكلا ةباتكب صاخشألا

 يف ةيرزجلا ىلع يراصنألا ايركز حرش ىلع ةيشاح' طوطخم : كلذ لاثم

 ثيح « (ه85١١) ماع فيلأتلا خيرات « "7" ريغصلا يواكبزألا هللا دبعل ديوجتتلا

 خسانلا مساو ٠ فلؤملا ةدوسم نم تبتك دق ةخسنلا .هذه نأ هتمتاخ يف ركذ

 . (ه11711) ماع اهخسن « "فيرعلا نسح دمحم"

 . "7ناونعلا ةحفص يف طوطخملا ناونع عم خسانلا مسا بتكُي دق -117-

 نب هللا دبعل ةيبحرلا ضئارف حرش يف ةيروشنشلا دئاوفلا " طوطخم : كلذ لائم

 نتملا درح يف خسانلا مسا بتكُي نأ ةداعلا ترج امنيب « 17" يروشنشلا دمحم

 . هتمتاخب

 ليلقو « اهبيترت يف ةبيقعتلا ماظن ىلع دمتعت تاطوطخملا مظعم -18-

 . خسانلا لبق نم ةقرولا ميقرت ىلع دمتعي اهنم
 فيلأت يجوغاسيإل مالسإلا خيش حرش ىلع قيلعت" طوطخم : كلذ لاثم

 )١( بلطلا مقر )١١70( .

 )0( بلطلا مقر )8/1119/9( .

 . قحلملاب (5) مقر ةحوللا رظنا 9

. (15١؟*) بلطلا مقر (4)
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 عم « ةقرولاب طوطخملا ميقرتب خسانلا ماق « 0" يجلدلا ميهاربإ نب دمحم

 )١57( هقاروأ ددع يلامجإ نأب ديفي طوطخملا ةياهن يف بوتكم نايب دوجو
 . ةقرو

 . "7ًاضيأ "7فقولا بحاصو طوطخملل كلاملا وه خسانلا نوكي دق - 14-7

 فيلأت يجوغاسيإل مالسإلا خيش حرش ىلع قيلعت" طوطخم : كلذ لاثم
 كلذكو "يواصلا ىفطصم نب دمحأ" هخسان « 247" يجلدلا ميهاربإ نب دمحم
 . "فقاولاو كلاملا وه

 مل اذإ . طوطخملا خسنل يبيرقتلا خيراتلا ةفرعم يف كلمتلا ديفي دق ٠-7١-

 ىسوم نب دمحمل جاهنملا حرش يف جاهولا مجنلا" طوطخم : كلذ لاثم

 ماع ىفوتملا "ينصحلا ينسحلا نيدلا يقت" هوكلمت نميف ركذ « 7*2" يريمدلا

 . (ه 879)

 ةفرعم يف ديفي دق « هيلع بوطشم مالك طوطخملا ىلع دجوي دق: -11-7

 موقي « ةلاحلا هذه يف . هتءارق نكمي مالكلا اذهو ةخسنلا هذه نع تامولعم

 هنأ ىلإ ةراشإلا عم تاظحالملا ةناخ يف تامولعملا هذه ةباتكب سرهفملا

 . هيلع بوطشم
 فيلأت ديحوتلا ةرهوجل مالسلا دبع حرش ىلع ةيشاح" طوطخم : كلذ لاثم

 ريقفلا دبعلا انأو لوقأ" هناونع ةحفص ىلع بتُك « 20" ريمألا دمحم نب دمحم

 )١( بلطلا مقر )5؟١59( .

 . ام دجسم ىلع هتامم لبق باتكلا فقوب ماق يأ (0)

 . قحلملاب (1) مقر ةحوللا رظنا (7)
 . )١595( بلطلا مقر (8)

 . (181/”) بلطلا مقر (5)

. (؟١95) بلطلا مقر (5)
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 يكم يلع خيشلل ةخسن نم تلقن دق ةخسنلا هذه نإ : فسوي نب نامثع

 يف ةيبحرلا حرش' طوطخمو . اهيلع بوطشم ةرابعلا هذهو (17" يوامربلا

 يلع" خسانلا مسا هيف ركذ « 7"ينيدراملا طبس دمحم نب دمحمل ضئارفلا
 . "لمحيمم لمحأ' هقوف بتكو هيلع بطش مث 0 " يرهزلا

 00 : خم ةرتف يف عقو ماه ثددحب خسنلا نيل رم

 5 ا ةتمتاخل ىف بح 4 29: يقوسدلا ةفرع نب دمحأ نب دمحم فيلأتا دئاقعلا

 رصم ىلع نييسنرفلا ءاليتسا ماع يناث , (ه1١؟5١) ماع ةخسنلا هذه نم غارفلا

 جورخ ماع (ه5١51١) ماع فلؤملا ةخسن نم ةخسنلا هذه لقن نم غارفلا ناكو

 . ةسرهفلا ةرامتساب تاظحالملا ةناخ ىف كلذ ركذُيف « 247" رصم نم نييسنرفلا

 ةيبحرلا ضئارف حرش يف ةيروشنشلا دئاوفلا' طوطخمم كلذ لائم

 دمحم نب دمحأل ةيهبلا ةديرخلا" طوطخمو 7*2" يروشنشلا دمحم نب هللا دبعل

 ىلإ ةطوطخملا بتكلا نم ةيلاقتنالا ةلحرملا ىلإ ريشي امم « 0©2"ريدردلا
 نأ ديفت طوطخملا ةرامتساب ةظوحلم عضو متي ةسرهفلا صوصخبو « ةعوبطملا

 . ناونعلا سفنب ةعوبطم ةلاسر هعم

 )١( قحلملاب (8) مقر ةحوللا رظنا .
 بلطلا مقر (؟) )5451/94/١( .

 0( بلطلا مقر )1817/ 6( .

 . قحلملاب (5) مقر ةحوللا رظنا (:)

 . )٠١١"0( بلطلا مقر (4)

. )١/50١1( بلطلا مقر (5)
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 . هنم لوقنملا لصألا يف صقن ةجيتن طوطخملا قاروأ يف صن دجوي دق1 4-1

 مرخلا ناكُم هيف ركُذ « 37٠"كلفلا ملع يف ةلاسر" طوطخم : كلذ لاثم

 تاظحالملا ةناخ يف كلذ ركذُيف ؛ ' لصألا نم قرو مرخ انه" هصن ام (صقنلا)

 . ةسرهفلا ةرامتساب

 باتكلل ةتباتك ةيادب خيرات امهدحأ « نيخيرات خسانلا بتكي دق 15-1

 . هنم ءاهتنالا خيرات يناثلاو

 ورسخ الثمل ماكحألا ررغ حرش ماكحلا ررد" طوطخيم : كلذ لائم

 (")"زومارف نب دمحم
 يف كلذ ركذُيف « " يلاتلا ماعلا نم ناضمر رهش يف هنم ءاهتنالا متو « ةدعقلا يذ

 . (ه 9605-105) يتالاك ةسرهفلا ةرامتساب خسنلا خيرات نايب

 . ةخسن نم رثكأ نم لقنلل خسانلا رطضي دق 757-

 هلوأ يف ركذ « "7"(ملسم حيحص) حيحصلا عماجلا " طوطخم : كلذ لائم

 كف ةيسادنأ ةخسنو تاحيصصتلا ةريثك ةيبرقم ةفيسن ىوس دجي مل خسانلا ن

 رهش نم (ه 46) ماع هتباتك يف ءادتبالا مت ' هيف ركذ )0

 هناونع ةحفص ىلع بتك « 240" ةيفاكلا , رعم ' طوطخمو « نيتخسدلا نيب عمجي

 تاظحالملا ةناخ يف كلذ ركذيف عم خس ةعبرأ نع ةخسنلا هذه تثبتك'

 ٠ ةسرهفلا ةرامتساب

 . اهل مي وأ هي أ وح لم محلا سأل نول فاخم نول انك

 )١( بلطلا مقر )17/9159( .

  (0بلطلا مقر )751١( .

 بلطلا مقر (؟) )5١١8( .

 )4( بلطلا مقر )50٠50(.

)5( بلطلا مقر )55151/؟١7( .
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 . ةسرهملا ةرامتساب تاظحالملا

 : فيلأتلا تانايب -؛

 نيوانعلا ضعب دوجو نإ " : اهيفلؤم ريغ ىلإ بتكلا ضعب ةبسن 4-١-
 ضرغب دمع نع اّمإ ثدحت عقاولا فلاختت يتلا ةطوطخملا ةيادب يف ةلجسملا

 للضي دق امم ؛ نيكلمتملا وأ ءارقلا ضعب لهج ببسب اًّمإو ليلضتلا وأ فييزتلا

 ىلإ باتكلا ةبسن نم دكأتيف رذحلا لك ًارذح نوكي نأ هيلعف « لفاغلا سرهفملا

 نم وه هسفن باتكلا نأ ىلإ نئمطيل يملعلا قيقحتلا ءارجإب كلذو فلؤملا

 يتلا خسنلا نم اهريغب ةطوطخملا ةياهنو ةيادب لباقي نأك هسفن فلؤملا فينصت

 (17"ةروشنملا سراهفلا يف نوسرهفملا اهفصو نأ قبس
 يف ًاعمط باتكلل ةرهش ءاطعإ ضرغب خسانلا لبق نم فييزتلا اذه نوكي دقو

 . خلإ ... نيفلؤملاب ريهشتلل وأ هعيب ءارو نم بسكلا
 يلع يراتسوملل "رخاوألا ةرماسمو لئاوألا ةرضاحم " طوطخعمم : كلذ لاثم

 'رخاوألا ةرماسمو لياوألا ةرضاحم ' هناونع ةحفص ىلع ركُذ 7 ىفطصم نب هدد

 قيثوتلا عجارم ىلإ عوجرلابو . "'يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع فيلأت
 نب هدد ىلع ٠ يراتسوملا" وه هفلؤم نأ نيبت 7©2ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك)

 نيدلا لالجل "رماسملاو مدانملا نع رفاسملا ةينغ" طوطخمو . " ىفطصم

 حاضيإ ) قيثوتلا عجارم ىلإ عوجرلابو « ””ركب يبأ نب نمحرلا دبع « يطويسلا

 )١( ص . ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع ١97- ١94 .

 . )0١( بلطلا مقر (0)

 . قحلملاب )١١( مقر ةحوللا رظنا ()

 . نونفلاو بتكلا ىماسأ نع نوئظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ ىجاح (:8)

 تعبط ةخسن نع ةروصم . جم ؟ . [ت . د] « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توريب

 . ١١١5١ص . ؟جم .« م 194١ ماع لوبنطساب

)١/559(:. بلطلا مقر )0(
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 نيدلا رون « يلماعلا" وه باتكلا فلؤم نأ نيبت (")يدادغبلا ليعامسإل نونكملا
 رابخألا يف رماسملاو مدانلا نع رفاسملا ةينغ ' وه ناونعلاو ' ' ينارحبلا يلع نب ىلع

 يف طوطخملا يف روكذملا .فلؤملا بتكُي « ةسرهفلا ةرامتسا يفو . "رداونلاو

 نالف ىمسي رخآ فلؤمل بوسنم هنأ ركذُي تاظحالملا ةناخ يف مث « فيلأتلا تانايب

 عجرمب روكذملا فلؤملا مسا قيثوت عم « اذك ص « اذك جم « اذك قيثوتلا عجرمب

 1 قيثوتلا

 . ةمدقملاب دوجوملا ناونعلا وه طوطخملاب ةدوجوملا نيوانعلا قثوأ -1-4
 لثم تايفارجويلببلا بتكب قيثوت هل نكي مل اذإ سرهفملا هدمتعي ب ىذلا وهو

 يف فلؤملا لامعأ نمض ًادوجوم نكي مل وأ " ةفيلخ يجاحل نونظلا فشك"'

 ناونعلا ةحفص ىلع دوجوملا ناونعلاف « يلكرزلل "مالعألا" لثم مجارتلا بتك

 ًاناونع نوكي ام ًابلاغ ةمتاخلا يف دجوي امو « ةرهشلا ناونع نوكي ام ًابلاغ

 ' ىرخألا نيوانعلل تالاحإ لمع سرهفملا ىلعو « ًارصتخم
 ريشبلا ثيدح نم ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف" طوطخم : كلذ لائم

 ناونع ركذ هناونع ةحفصب يوانملا فوءرلا دبع دمحم فيلأت " ىطؤيسلل ريذنلا

 ريدقلا ضيف" ناونع ركذ هتمدقمبو "ريغصلا عماجلا حرشب ريضنلا ضورلا'
 عباجلا ىلع ريبكلا حرشلا'" ناونع ركذ هتمتاخبو "ريغصلا عماجلا حرشب

 : " ريدقلا ضيف" هامس يوانملا نأ ركُذ "7 "نونظلا فشك" يفو "7" ريغصلا

  

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ )١(

 ؟ . [ت . د] « ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توريب . نونئفلا و بتكلا ىماسأ نع نونظلا

 . ١6١ ص « "جم « م ١950 ماع لوبنطساب تعبط ةخسن نع ةروصم ٠ جم

 . )١960( بلطلا مقر (؟)

21١ جم .نونفلاو بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح غ9
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 روكذملا ناونعلا قفتا ثيح " رينملا ردبلاب " ىعدي نأ قيلي ًاضيأ لاق يوانملا نأو

 'نونظلا فشكب روكذملا ناونعلا عم طوطخملا ةمدقم يف

 ناونعلا نوك عم - قيثوتلا هجارم يف دوجوملا ناونعلا فلتخي دق 55

 دمتعيف طوطخملاب ةدوجوملا نيوانعلا وأ ناونعلا نع - ؟'7طوطخملل ًازيمم
 (مجارتلا بتكو تايفارجويلببلا) قيثوتلا عجارمب دوجوملا ناونعلا سرهفملا

 . قيثوتلاو ديحوتلل كلذو

 ' ىدصلا لبو ىدنلا رطق حرش ادنلا بيجم" طوطخيم : كلذ لاثم

 حرش ىلإ ادنلا بصح " ناونع هتمدقم يف ركذ « دمحأ نب هللا دبع « يهكافلل

 نايب ىف نيبملا دعاوقلا " ةمدقملاو ناونعلا ةحفص يف هناونع ركُذ */هيركلا دبع ٠١ 1 تالإإ سا 0 ا ا

 نيتملا لوقلا" ركذ "؟2نيفلؤملا مجعم ' يف فلؤملا لامعأ تحتو "نيدلا رومأ
 "نيدلا رومأ نايب يف

 ركُذ '"يراصنألا ايركزل "ةيسدقلا ةفحتلا قلغل ةيسنألا ةحتفلا' طوطخمو

 )١( ةيلاتلا ةطقنلا يف " طوطخملل زيمملا ناونعلا" ىنعم حرش يتآيس )5( .

 . (040) بلطلا مقر (5)

 , ؟ جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (6)

 . ١١075 ص

 .(١؟/517١) بلطلا مقر (4)

 / . [ ت . د ] « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توزيب . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع (4)

 . ١١١ص ؛ ١ مجم . حجم

. )١/81/66( بلطلا مقر (5)
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 فشك" ب ركذ امنيب " ةيسدقلا ةفحتلا قلغل ةيسنألا ةحفنلا" هتمدقم ىف ناونعلا

 . "ةيسدقلا ةفحتلا قلغل ةيسنألا ةحتفلا" 27"نونظلا

 يأ تاطوطخملا نم هريغ نود هل أزيمم ناك ام طوطخملل ناونع قثوأ -4- 4

 ىلع لوصحلل طوطخملاب ناكم قثوأ نأ مولعملا نمف « ناونعلا اذه ناكم ناك

 ةفاضإلاب الماك همسا فلؤملا ركذي ثيح « ةمدقملا وه ناونعلاو فلؤملا ينايب

 ركذُي مل ول ىتح - ًابلاغ - "هتيمس" : ظفل دعب هباتك هب ىمس يذلا ناونعلا ىلإ
 . مجارتلا بتكو تايفارجويلببلا يف مسالا اذه

 ةيهلإلا تاحوتفلا " ةمدقملا يف هناونع « ريسفتلا يف طوطخم : كلذ لاثم

 ناونعلاو « "7'لمجلا ناميلس فيلأت "ةيفخلا قئاقدلاب نيلالجلا ريسفت حيضوتب
 فيلأت "نيلالجلا ريسفت ىلع ةيشاح" ©7"نونكملا حاضيإ" باتكب روكذملا
 رثكأ هنأل ةمدقملاب دوجوملا ناونعلا دامتعا متي ةلاحلا هذه يف « لمجلا ناميلس

 دحوم لكش ىلع ةبتكملاب ةسرهفلا قيرف رارقتسا ةرورض ىنعي اذهو « أزيمت

 لمع متي ثيح « دانتسالا ةمئاقب فرعي ام وهو « ةطوطخملا بتكلا نيوانعل

 . هل ةمزاللا تالاحإلا لمع عم « ديدج ناونع لكل دانتسا ةقاطب

 'نونظلا فشك" باتكب ركذ ول : ةركفلا ديكأتل ضورفلا ضعب هذهو
 حيضوتب ةيهلإلا تاحوتفلا ' همسا انيديأ نيب يذلا طوطخملا نأ ةفيلخ يجاحل

 'نونظلا فشك ' يف ءاج ام عم هتمدقم قفتتو " ةيفخلا قئاقدلاب نيلالجلا ريسفت
40 

 متي "نيلالجلا ريسفت ىلع ةيشاح"' همسا نأ طوطخملا ةمدقم يف ركذ امنيب

 ١جم « نونفلاو بتكلا يماسأ نع نوئنظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح )01

 . ١7١ ص

 . )١585( بلطلا مقر 69

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (؟)

. 7١4 ص . ١ جم « نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا



 ريسمت حيضوتب ةيهلإلا تاحوتفلا" - " نونظلا فشك ' ىف دوجوملا مسالا دامتعا

 نع ةيشاحلا هذهل زيمملا مسالا هنأل يساسأ ناونعك - " ةيفخلا قئاقدلاب نيلالجلا

 يشاوحلا نم اهري

 يجاحل نونظلا فشك" لثم تايفارجويلببلا نأ ةهادب مولعملا نم كل

 . نيفلؤملا ءامسأ قيثوتل 'مالعألا" لثم مجارتلا بتكو نيوانعلا قيثوتل 'ةفيلخ

 ىلع ةيشاح * وه انيديأ نيب يذلا طوطخملا نأ ' نونظلا فشك ' يف ركُذ اذإ نكل
 فلؤملا نأ ركذ فلؤملا لامعأ تحت ' مالعألا ' ىف امنيب « '" نيلالجلا ريسفت

 ريسفت حيضوتب ةيهلإلا تاحوتفلا" اهامس « نيلالجلا ريسفت ىلع ةيشاح هل

 ناونعك مجارتلا باتكب دوجوملا مسالا دامتعا متيف « "ةيفخلا قئاقدلاب نيلالجلا

 نسحل "ةيبرعلا ملع يف ةيمورجآألا بارعإ" طوطخم : كلذ لاثمو

 يفو « "ةيمورجآلا رشا ٠ هنأ ' 1 ةيفطملا ' يف ركذ ' ”يوارفكلا

 رخآلا ناونعلا ركذ عم ' : ةيمورجآلا تارعإ" وهو . طوطخملل زيمملا ناونعلا
 . ةسرهفلا ةرامتساب تاظحالملا وأ ىرخألا نيوانعلا ةناخ يف هردصمو

 همسا نع قيثوتلا عجارم يف دوجوملا هبقل وأ فلؤملا مسا فلتخي دق -0-

 . ةظوحلم يف كلذ بتكيف طوطخملاب دوجوملا
 قاحسإ يبأل "هقفلا لوصأ يف عمللا حرش" طوطخم : كلذ لاثم

 رش" طوطخمو « "يعارشلا" هفالغ 072 فلؤملا مسا ركُذ ”7يزاريشلا

 . (9/5!55) بلطلا مقر )1(

 271جم 2 جم) ١9848 ٠ « نييالملل ملعلا راد : توريب . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا 9

 . ١١6 ص

. (859) بلطلا مقر (4)
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 مسا ركُذ « ؟'يراوهلا دواد نب يلع نب زيزعلا دبعل "باسحلا لامعأ صيخلت

 يفو "7"يدادهلا" بتكو هيلع بطش مث "يوارهلا" هتمدقم يف فلؤملا
 ' يراوهلا ' هنأ دجو )1 اضر رمعل نيفلؤملا مجعم

 دمحمل " بيبحلا صئاصخ حر شب بيجملا فوعءرلا حتف ' طوطخمو

 يف "فوءرلا دبع" فلؤملا مسا ركُذ « ؟؟7يوانملا نيفراعلا جات نب فوءرلا دبع
 ركذ امئيب 1 005 .يفلؤملا مجعمو ' 0 ١)0( هيفراعلا ةيده ' يفو هناونع ةحفص

 . حجرألا وهو " فوءرلا دبع دمحم ' 0 ("0' مالعألاب'

 فلؤملا مسا ركذ يلمرلا دمحأل "ةمامإلا طورش يف ةلاسر" طوطخمو

 دمحأ" هنأ دجو (7"مالعألا" نم قيثوتلا دنعو "يلمرلا دمحم" طوطخملاب
 . هتقدل مالعألاب وه ام دمتعاف «٠ "يلمرلا

 (" '!يلكربلا يلع ريب نب دمحمل " ةظعوملا يف ةيدمحملا ةقيرطلا" طوطخمو

 )١( بلطلا مقر )ا/ا1٠١( .
 . قحلملاب )١١( مقر ةحوللا رظنا (؟)

 . 797”ص « هجم « . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع (*)

 . ("1470) بلطلا مقر (:)

 نيفلؤملا ءامسأ : نيفراعلا ةيده . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (5)

 ةخسن نع ةروصم . جم ١ . [ ت . د ] « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توريب . نيفنصملاو

 . ١٠05ص «. ١جم . م ١40١ ماع لوبنطساب تعبط

 . ١١7ص « 5 جم . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع (5)

 . 4١73ص «. 5 جم . مالعألا . نيدلا ريخ « ىلكرزلا (0

 . )5/١0588( بلطلا مقر (4)

 . ١٠١ص « ١جم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا (9)

)٠١(رقم بلطلا )5/551١( .



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 1/١

 17" نيفلؤملا مجعم" يفو "نيدلا سمش" ناونعلا ةحفصب فلؤملا بقل ركذ
 بتكب دوجوملا مسالا دمتعي وأ راتخي نأ سرهفملا ىلعو . "نيدلا يقت '

 هريغ ىلع "'مالعألا" باتك ليضفت ةاعارم عم « قيثوتلاو ديحوتلل كلذو مجارتلا

 . هتقدل مجارتلا بتك نم

 يف نيوانعلا هذه ةباتك متيف : هباتكل ناونع نم رثكأ فلؤملا ركذي دق -5- 1

 . نيتلصاف نيب" وأ " ةملك عضو عم ةسرهفلا ةرامتسا

 حتف" ينآلاك امهتباتك متيف «٠ نيمساب هفلؤم هامس طوطخم : كلذ لاثم

 ةياغ حرش يف راتخملا لوقلا « وأ . بيرقتلا ظافلأ حرش يف بيجملا بيرقلا

 وأ مهألا ناونعلا ركذ عم 7يزغلا مساقلا نب دمحم نيدلا سمشل "راصتخالا
 . "9الوأ ًاعويش رثكألا

 . فلؤملا رود نع لقانلا وأ عماجلا رود وأ ةفيظو فلتخت -ا/-؛

 عمجب ضرافلا نبا طبس ماق « 47" ضرافلا نبا ناويد" طوطخم : كلذ لاثم
 ةسرهفلا ةرامتسا يف بتكُي ةلاحلا هذه يف « هتافو دعب " ضرافلا نبا" هدج ناويد

 نبا طبس) يلع" : وه هعماجو . " ضرافلا نبا" : وه ناويدلا اذه فلؤم نأ

 1 . "(ضرافلا

 ىلع فيلأت '"يروهجألل ناضمر لئاضف ىلع ةيشاح" طوطخمو

 ةدابع نب دمحم" ةلاسرلا عماج نأ هتمدقم يف ركُد . ؟"”يودعلا يديعصلا

 اهلوقي وهو "يودعلا يديعصلا ىلع" نم اهعمس امدنع اهعمج « "يودعلا
 1970 ا ا ا ياا ا سم ا أم ال ابا كب اجا ينعم نسل سدح لاب تتسلم كراجات جال بابس ا بحبو هج ومالا بسس ل اما يوعز كاملا نتاع هه هنن نمسا ناك لام انو تاس سوسو ج نسف رمل هئتج و اج م دسصعرو

 )١( ؟جم « نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع « ص١١ .

 )5( بلطلا مقر )05”( .

 . قحلملاب (١؟) مقر ةحوللا رظنا ()

 . 07 /7060) بلطلا مقر (4)

. (١؟ 7/8130 بلطلا مقر (4)
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 | 0175 يروهجألا يلعل '

 دمحأل "تاقيملا ملع نم فلكملا ىلع بجي ام يف ةمدقم" طوطخمو

 ظوفحم دمحم" اهفرحب ةمدقملا لقن" هتمتاخ يف ركُذ ثيح , (")

 نمحرلا دبع دمحأ يلع" اهبتك ةخسنلا هذهو (ه 11١/ا/) ماع "يودعلا

 . (ه )١١590 ماع " بيطخلا

 . نتملل حرش هنأ عقاولا امنيب نتملا ناونع طوطخملا ىلع ركذُي دق -8-1

 دمحمل "رارسألا راهظإ" هفالغ ىلع بتك « وحنلا يف طوطخم : كلذ لاثم

 :يسحل "راهظإلا برعم يف رايخألا رارسأ لح " باتك هنأ عقاولا امئيب « يلكربلا

0 

 ريدردلا

 هداز ينيز دمحأ نب

 ناونع ركذُي دقو « ًايبسن ةليوط طوطخملا ةمدقم نوكت دق -9-:

 لوصولل اهلك اهتءارق سرهفملا ىلع بجو اذل ؛ اهرخآ يف طوطخملا
 . طوطخملا ناونعل

 عبسلا تاءارقلا يف يناهتلا هجوو ينامألا زرح" طوطخم : كلذ لاثم

 )وريف نب مساقلل " يناثملا

 دمحم نب دمحمل "ميركلا باتكلا ايازم ىلإ ميلسلا لقعلا داشرإ" طوطخسمو

 . ةسماخلا ةقرولاب هناونع ركذ « 7*2 يدامعلا

 ام فلؤمل بتكلا دحأ شماه ىلع نم ةيشاحل لقن وه : ديرجتلا -١١-؛

 . ةمدقملا نم ةسداسلا ةقرولا يف هناونع درو «

 )١( مقر ةحوللا رظنا )١1( قحلملاب .

 (50ا/5) بلطلا مقر (؟) .

 )9( بلطلا مقر )١147( .

 ):( بلطلا مقر )؟لا١7( .

)4( بلطلا مقر )561/7( .



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ا/

 لق و , ©0فيلأتلا نع ةلقتسم ةفيظو ديرجتلاف ىلاتلابو لقتسم باتك يف نوكتل

 رصتخي وأ تاقيلعتلا ضعب ديزي دقو ناصقن وأ ةدايز نود لقنلاب درجملا موقي

 . حقني وأ

 'وحنلا يف ماشه نبال بيبللا ينغم ىلع ةيشاح" طوطخم : كلذ لاثم
 ماق نم نأ هتملقم يف ركذ 5 07 يقوسددلا ةفرع نب دمحأ نب دمحم فيلأت

 دمحم" فلؤملا ماق ثيح « ةيشاحلا فلؤم نبا " يقوسدلا ىفطصم " اهديرجتب

 يف ماشه نبال بيبللا ينغم" باتك شماه ىلع ةيشاحلا ةباتكب "يقوسدلا
 شماهلا ىلع نم ةيشاحلا هذه لقنف " يقوسدلا ىفطصم ' هنبا ءاج مث « "وحنلا

 فيلأت ةيشاحلا نأ ةسرهفلا ةرامتساب بتكُيس كلذل « لقتسم باتك يف اهلعجو

 نإف كلذل ًاديكأتو " يقوسدلا ىفطصم " نبالا ديرجتو "يقوسدلا دمحم " دلاولا

 يف عقي « اهيف لذبي يذلا دهجلاو اهيلإ لصن يتلا جئاتنلا بسح (يداليملا رشع عباسلا)
 : يهو 'اهيف الإ لقاع فلؤي ال " هريبعت بسح ىلعو « بتارم

 : [ ةرهاقلا ] . ؟ ام . تامولعملاو تابتكملا ملع ىف ثحبلل جهانم يف تارواحملا

 . ص 1”5/ . ١994 « ةينانبللا ةيرصملا رادلا

. (18584) بلطلا مقر (؟)
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 ("7يلكرزلل ' مالعألا ' يف ' يقوسدلا ةفرع

 ةيشاح ديرجتب " يمرجيبلا ناميلس" ذيملت 'يفيوسلا نامثع" ماق « '/يمريجبلا
 اهامسو ينيبرشلا بيطخلل " عاجش يبأ ىلع حرش " باتك شماه ىلع نم هذاتسأ

 " ىفيوسلا ناميلس نب نامثع ' لاق ثيح « " بيطخلا حرش ىلع بيبحلا ةفحت "

 ناميلس ' طخب "عاجش يبأ ىلع بيطخلا حرش" ىلع علطا هنإ ةمدقملا يف

 كقو « هخايشأ نع هاقلت امم تاديرجتو تاكنو ىشاوح هيلع ىأرف " ىمريجبلا

 ديرجتو "يمريجبلا دمحم نب ناميلس"' فيلأت ةيشاحلا نأ ةسرهفلا ةرامتساب

 | (*7يلكرزلل 'مالعألا"و (29يدادغبلا ليغامسإل " نونكملا

 نادقف ببسب كلذ نوكي دق ؛ ناونعلا وأ فلؤملا ةمولعم ريغ خسنلا -١1١-

 ناونعو فلؤملا مسا ىلع بلاغلا يف يوتحت يتلا ةريخألاو ىلوألا قاروألا

 نم نوكلمتملا وأ ءارقلا هفاضأ دق ام ىلإ ةفاضإ خسنلا خيراتو خسانلاو طوطخملا

 صحفتو نعمت ةءارق طوطخملا ةءارق متي كلذل « ادج ةديفم نوكت دق تامولعم

 وأ ىرخألا هبتك وأ هرصع وأ فلؤملا نع درت يتلا تاراشإلا ليجستو نيديدش

 . 7١ص ؛ جم « مالعألا :٠ نيدلا ريخ « يلكرزلا )1(

 . (5175) بلطلا مقر (5)

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (9)

. 177”ص . ”جم « مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا (8)



 . قيبطتلاو ةيرظنلا نبب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف' اك

 يوان اقم لمع عما ادقلو فاؤملا بولسأ ىلع ةقدب فرعتلاو خويش

 ناونعلا مولعم وحنلا يف رخآ طوطخمب هتنراقمب « ؟؟”وحنلا يف طوطخمو
 . ليقع نبا فيلأت "كلام نبا ةيفلأ حرش" باتك هنأ نيبت ''”فلؤملاو

 ناونع عضو ىلإ هرطضي امم « عوضوملا سفن يف تاطوطخملا نم هريغب هتنراقم

 نيب بتكُيف «٠ ميركلا نآرقلا ريسافت دحأ ىلع ةيشاح : كلذ لاثم

 نم ناونعلا اذه نأ ىلع ةلالدلل كلذو « 27[ ريسفتلا ىف ةيشاح] نيتفوقعم

 سرهفملا نإف ... " : ًاسومطم هنم ءزج وأ ناونعلا ناك اذإ 4 -١١-

 يف فلؤملا مسأ ركذ اذإ حيحصلا ناونعلا ىلع فرعتلا ةلاحلا هذه يف عيطتسي

 هتافلؤمو فلؤملا ةمجرت ىلع عالطالاب سرهفملا موقي ثيح « ةطوطخملا
 ناونعلا ةفرعم نم نكمتي دق مث نمو هل تمجرت ىتلا رداصملا نم اهنونفو

 . ”1١97-19 ص . ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع )١(

 . (055) بلطلا مقر (5)

 . (2355) هبلط مقرو « "ينييارفسألل وحنلا يف حابصملا ءوض" : طوطخم (0)

 . (806) بلطلا مقر (4)

 . (457) بلطلا مقر (4)

. (551؟50) بلطلا مقر 6



 اب جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 1 1١

 ناونع ركذ نكلو طوطخملا يف ًاروكذم فلؤملا نكي نكي مل اذإ 17

 باتك لثم - تايفارجويلبلا لالخ نم فلؤملا ىلع فرعتلا نكميف طوطخملا

  

 . "يلوزجلا ناميلس نب دمحم" وه هفلؤم نأ نيبت
 مسا هب ركذُي مل . ؟؟7"وحنلا يف حابصملا حرش حاتتفالا"' طوطخمو .و 2 . | 55 5 . ١

 '"وحنلا يف حابصملا" تحت ("نوئظلا فشك" ىلإ عوجرلابو ٠ هفلؤم
 اذه نأ نيبت ةروكذملا حورشلا تامدقم عيمجب طوطخملا ةحتاف ةقباطمو

 ٠ '"دوسألا نيدلا ع"لع نب نسحل ' حرشلا

 ١5-4- فلؤملا لوهجم " بتكي الف سرهفملل ًامولعم فلؤملا نكي مل اذإ '

 ةسرهفلا ةرامتسا ىف ًاغراف نايبلا كرتي نكلو .

 لثم لباقت مل هنأ مغر . ”١157 ص . ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع )١(

 لباقت نأ لمتحملا نم هنأ الإ ةساردلا هذه ةباتك تقو ىتح ةسرهفلا ءانثأ ةلكشملا هذه

 . اهداريإ لضفألا نم هنأ دجٌو كلذل « البقتسم

. )55١5( بلطلا مقر (0)
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا :تاطوطخملا ةسرهف ا ١ 

 . "ةيعرشلا ىواتفلا" هعوضومو « ؟!7يتوريدلا يلع نب دامح

 ١ ةيرعش تايبأ ةئيه ىلع ناونعلا نوكي دق كلذكو .
 : طوطخيمم : كلذ لاثم

 ةبيرغ ةقنوم اهضاير ةبيجع ةيفوص ةلاسر'
 ةقيرطلا عيارش / اذنو ةقيق || جئاتن 3 ا ١

 0 روفغلا انبر نم ىضرلا لان يروجابلا دمحم انخخيشل )0

 . ةقحلملا تافضلا فذح عم فلؤملاو ناونعلا يقتسي نأ سرهفملا ىلعو ١

 . يروجابلا دمحمل "ةيفوص ةلاسر" : يتآلاك فلؤملاو ناونعلا نوكيف

 دحأ هفلؤم نأ - لاثملا ليبس ىلع - طوطخملا ناونع يف ركذ اذإ -17-5 1

 نكلو ةيلوئسم نايبك ةرابعلا هذه بتكت الف همسا نييعت نود . ام فلؤم ذيمالت 0
 . تاظحالملا ةناخ يف بتكت ظ

 صيخلت باتكلا اذهو « ؟47" يعاسملا فرشأ ىلإ يعادلا ' طوطخم : كلذ لاثم 0

 ماق يذلاو « ةيزوجلا ميق نب نيدلا سمشل " حارفألا دالب ىلإ حاورألا يداح " باتكل 1
 هذه عضوتف « همسا ركذُي ملو ' ةيزوجلا ميق نبا " ذيمالت دحأ هنأ ركُذ صيخلتلا لمعب 0

 . مولعم ريغ فلؤملا لظيو تاظحالملا ةناخ يف ةمولعملا ١

 (07"نونظلا فشك" يف ركُذ . 7*2"حابصملا ةجابيد بارعإ' طوطخمو 1

 ف

 . (0888) بلطلا مقر 0 )١(

 . (091754) بلطلا مقر (5) 1

 . قحلملاب (5١).مقر ةحوللا رظنا (*) ا

 )١591١(. بلطلا مقر (4) 1

 . (017) بلطلا مقر (4) !
 , ”جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح 60 8

. ١7١ةص



 0/8 جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 ءاج ام عم طوطخملا لوأ قفتاو ٠ "ءالضفلا نم لجرل" باتكلا اذه

 نم لجر" فلؤملا نأ ةسرهفلا ةرامتساب بتكي الف «٠ "نوئظلا فشك" ىف

 . فلؤملا مولعم ريغ طوطخملا لظيو ةظوحلمك بتكي نكلو "ءالضفلا

 يف هنع ركُذ . 7"وحنلا يف ةيفاكلا بارعإ يف حاصفإلا" طوطخمو
 خيشلا دلول هفنص ةيدارملا ةلودلا ءاملع نم دحاول " 27"نوئظلا فشك'

 . اذكهو « قبس امك هعم لماعتُي « "هتراشإب " ىكينالسلا فسوي نب دمحأ'

 ةحفص يف ناونعلاب ًانرتقم فلؤملا مسا دجوي نايحألا نم ريثك يف -10-5

 . امهنيب لصفي « ةسرهفلا ةرامتسا ىف امهنم لك ةباتك دنعو طوطخملا ناونع

 . "ةيرهزألا ىلع يبويلقلا حرش" : كلذ لاثم

 . ىبويلقلا ناونعلا ةحفص نم فلؤملا

 . ةيرهزألا حرش : ناونعلا ةحفص ناونع

 ىلإ ةفاضإلاب نتملا بحاص مسا طوطخملا ناونع ةحفص يف ركُذ اذإ نكل

 :٠ ةرامتسالا يف ناونعلا نمض نتملا بحاص بتكيف حرشلا بحاص

 نابصلا ةيشاح " طوطخيملا ناونع ةحفص ىلع دوجوملا ناونعلا : كلذ لاثم

 . "ةيرهزآلل يبويلقلا حرش ىلع

 . نابصلا : ناونعلا ةحفص نم فلؤملا

 . ةيرهزآلل يبويلقلا حرش ىلع ةيشاح : ناونعلا ةحفص ناونع
 طوطخملا ناونع ةحفص ىلع يساسألا لمعلا بحاص مسا ركذ اذإ نكل

  

)١( بلطلا مقر )841١"5( .



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف م

 ىلع دلاخ“ طوطخمملا ناونع ةحفص ىلع دوجوملا ناونعلا : كلذ لائم

 : يتآلا ةرامتسالا يف بتكُي

 . كلاخ ناونعلا ةحفص نم فلؤملا

 ركب يبأ نب هللا دبع نب دلاخ" : وه "دلاخ" كلذ لاثم
 , 23020(ه 400) ماع ىفوتملا « يرهزألا

 فلؤملا فئاظوو باقلأ طوطخيمملا ناونع ةحفص ىلع دجو اذإ -18١-؛

 بتكت ال « ( خلإ . . . سردملا « بيبطلا « ملاعلا ٠ خيشلا , يضاقلا ) : لثم

 . ةسرهفلا ةرامتسا ىف

 . "يرهزألا دلاخ خيشلل ةيمورجألا ىلع حرش" : كلذ لاثم
 : ةرامتسالا يف بتكُي

 . يرهزألا دلاخ : ناونعلا ةحفص نم فلؤملا

 . ةيمورجآلا ىلع حرش : ناونعلا ةحفص ناونع

 فلؤملا ءامسأ نم طقف دحاو مسا طوطخملا ناونع ةحفص ىلع ركذ اذإ نكل

 فلؤملا مساب ًانورقم ةسرهفلا ةرامتسا يف بقللا بتكُي باقلألا هذه دحأب ًانورقم

 ىلع حرش ' : تاطوطخملا دحأ ناونع ةحفص ىلع بوتكم : كلذ لاثم

)١( ص . ؟ جم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا 59 .



 م١ جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 . "دلاخ خيشلل ةيمورجآلا

 : يتالاك ةسرهفلا ةرامتسا يف بتكُي

 . دلاخ خيشلا : ناونعلا ةحفص نم فلؤملا

 . ةيمورجألا ىلع حرش : ناونعلا ةحفص ناونع
 بتك نم ةسرهفلا ةرامتساب فلؤملا مسا قيثوت دنع هنأ ملعلا عم

 . ةقباسلا ةطقنلاب امك الماك همسا بتكُي « مجارتلا

 همجرتم نكلو « مولعم ريغ هفلؤمو « ًامجرتم باتكلا ناك اذإ -194-8

 . فلؤملا لوهجم ةلاحلا هذه يف نوكي .. مولعم

 دئاوع بيرغ يف رخافملا دئالق ناويد ةمجرت" طوطخم : كلذ لاثم

 يف ركذ . (ه ١؟5454) ماع '/يواطهطلا ةعافر ةمجرت "رخاوألاو لئاوألا

 هلصأو ةيسنرفلا نم مجرتم طوطخملا اذه' !'7يلكرزلل "مالعألا'

 "( ]126ممام )

 دحأ موقيف . هلمكي وأ هباتك ضيبي نأ لبق فلؤملا ىفوتُي دق 4-1١-

 بتكُي ةسرهفلا ةرامتسا يفف . سانلل هجارخإو . هتلمكت وأ هضييبتب دارفألا

 لمكملا امأ . يساسألا هفلؤمل لمعلا ةبسن عم لمعلل عماجك ضيبملا

 . اكراشم افلؤم حبصيف

 ميهاربإ نب ميحرلا دبع فيلأت 'حاحصلا حابصم" طوطخم : كلذ لائم

 ماقف هضييبت لبق ىفوت هنكل باتكلا فّلأ فلؤملا نأ هتمدقم يف ركُذ « "7يزرابلا

 هنإ ثيح « بألا وه فلؤملا نأ يأ « ؟/هضييبتب "ميحرلا دبع نب دمحم" هنبا

 . )١1١١( بلطلا مقر )1

 . 59ص «. ”جم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا (5)

 . )١199( بلطلا مقر 69

قحلملاب )١5( مقر ةحوللا رظنا (4)



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف م

 . نبالا وه ضييملا وأ عماجللا امنيب ىركفلا ىوتحملا نع لوئسملا

 لالجو يلحملا دمحأ نب دمحم نيدلا لالجل "نيلالجلا ريسفت" طوطخمو
 . . 1 ١

 فلؤمل ءزج لك « نيءزج نم نوكم ''يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا
 يف ةروس رخآ ىتح فهكلا ةروس نم ريسفتلاب يلحملا أدتبا ثيح « فلتخم

 ءاجو 0 ىفوت مث ) ةحتافلا ةروس ىلإ ةفاضإلاب - سانلا ةروس 3 فحصملا

 . ءارسإلا ةروس ىتح ةرقبلا ةروس نم ميركلا نآرقلا ريسفت لمكيل يطويسلا

 ' ىفنح المل ثحبلا بادآ ىف ةيدضعلا ةلاسرلا حرش ىلع ةيشاح ' طوطخمو

 ركُذ ثيح "0" ىنسحللا دمحم نيدلا ردص ريمو « ىنسحلا دمحم فيرشلا فيلأت

 . هدلو اهمتأف اهمامتإ لبق ىفوت هابأ نأ ةمدقملا ىف ًاضيأ ركذو "فيرشلا ' هيبأ

 نع هقاروأ ىف فلتخم باتك نم طوطخملا ناونع ةحفص نوكت دق -71١-

 . طوطخملا قاروأ ةيقب

 ةقرولا تناك هتسرهف دنع . ؟7[وحنلا ىف ةلاسر] طوطخم : كلذ لاثم

 دمحم نب دمحمل "تالوقملا ملع يف تاداعسلا لين" ناونع اهيلع هنم ىلوألا

 لوألا ةصقان "وحنلا ىف ةلاسر" نم نيرشعلاو ةعبسلا قاروألا ةيقبو «٠ يديلبلا

 بتكو [وحنلا ىف ةلاسر] اهنأ ىلع نورشعلاو ةعبسلا قاروألا تسرهمف « رخآلاو

 هنأ : كلذ نم جتنتسن ٠ تاظحالملا ةناخ يف ىلوألا ةقرولاب دوجوملا ناونعلا

 أصقن يأ - ًامرخ دجو اذإف هسرهفي يذلا طوطخملا صحفب مايقلا سرهفملا ىلع

 قاروأ نم اهقبسي ام عبتت مرخلا اذهل ةيلاتلا قاروألا نأ دكأتي نأ هيلعف - هقاروأ يف

 . رخآ طوطخم نم تسيل اهنأو

 . )1١170( بلطلا مقر 60

 . (55١4/5؟) بلطلا مقر (5)

. (01759) بلطلا مقر (9)



 مْ جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 لهأ فاحتإ " طوطخيم : كلذ لاثم . ناونعلا يف باتك نم رثكأ قفتب هب لق 17-5

 ركذ درو « 7"2نابصلا دمحم فيلأت " ماركلا تب لهأو ىفطصملاب قاعتي مب مالسإلا
 حاضيإب ' درو امنيب "7"يلكرزلل مالعألاب'" فلؤملا لامعأ نمض ناونعلا اذه

 قلعتي امب مالسإلا لهأ فاحتإ ' رخآ صخشل ًابوسنمو لكشلا اذهب "7" نونكملا
 سرهفملا ىلعف يدييزلا ىضترم ديسلا ضيفلا يبل ْ ماركلا تيب لآو ىفطصملاب

 دم هريغب طوطخمملا ةمئاخو ةحتاف ةئراقمو فلؤملا سفنل ةليثملا تاطوطخملاو

 . ىرخألا تابتكملا يف وأ ةبتكملا سفن يف اهتسرهف قبس يتلا خسنلا
 مدع نع حتان اذهو ةرياغتم ةفلتخم لاكشأب فلؤملا مسا دري دق" -77-؛

 يصخشلا مسالاب انايحأ رهتشي يبرعلا مسالاو « نينقتلاو ديحوتلل مسالا عوضخ

 رثكأ دوجو نكلو « ةرهشلا مساب أدبي نأ لضفُي اذل « ةبسنلا وأ « بقللا وأ « ةينكلا وأ

 ةلكشملا نمكت ثيح « أطخلا يف نيسرهفملا ضعب عقوت دحاولا مسالا يف ةرهش نم

 هللا دبع وبأ " ءامسألا هذه ةلثمأ نمو « الخدم هدامتعا نكمي يذلا رصنعلا ديدحت يف
 ؟ةرهشلا مسا وه اهيأف . " يسلدنألا يراصنألا يبطرقلا دمحم نب دمحأ نب دمحم

 ردصم نم لضفملا ةرهشلا مسا فلتخيو « يسلدنألا وأ « يراصنألا وأ « يبطرقلا

 : مهتافلؤمو صاخشألا ءامسأ ركذت يتلا رداصملا نمو « رخآ ىلإ

 . ه6 ماع ىفوتملا ؛ ميدنلل " تس رهفلا" -

 . ه5757 ماع ىفوتملا « يومحلا توقايل "ءابدألا مجعم" -

 . ه551 ماع ىفوتملا « يدادغبلا بيطخلل "دادغب خيرات" -

 )١( بلطلا مقر )1/1857( .

 . ١ 47ص 3 جم . مالعألا . نيدلا ريخ 3 يلكرزلا )1

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (؟)

. 9١ص . ١ جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف م

 . ه١548 ماع ىفوتملا « ناكلخ نبال "نايعألا تايفو" -

 . ه١117 ماع ىفوتملا « يحمجلا مالس نب دمحمل * ءارعشلا لوحف تاقبط ' -

 . ه١٠١ 51 ماع ىفوتملا « ةفيلخ يجاجل "نونظلا فشك"' -

 دامعلا نب يحلا دبع حالفلا يبأل « بهذ نم رابخأ يف بهذلا تارذش" -

 . ه9١٠ ماع ىفوتملا « يلبنحلا

 دمحم نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا باهشل "بيطلا حفن" -

 .ه١5١٠ ماع ىفوتملا « ىرقملا

 . يلكرزلل مالعألا -

 . ةلاحكل "نيفلؤملا مجم '

 . ناملكوربل "يبرعلا بدألا خيرات" -

 . ةيبرعلا عجارملا نم كلذ ريغو

 ميدقت نود نيفلؤملا ءامسأب لخادملا نوكت نأ" ةركف ديؤت رظن ةهجو كانهو

 . نيفلؤملل ةيداعلا ءامسألا ىلإ ةرهشلا مسا نم ةلاخإلا عم « ةرهشلا مسا

 نأ الإ . برعلا ءامسأل دانتسالا مئاوق دحأ مادختتسا ديؤت ىرخأ رظن ةهجوو

 مسالا ىلإ لوصولا لهسو ةلكشملا هذهل ادح عضو دق يلآلا بساحلا مادختسا

 . برعلا مالعألا لخادمل ةدحولا ققحي مل بساحلا نكل « هيف ءزج يأ نم

 ءامسأ ركذ يف دارطتسالا يهو ءامدقلا نيفلؤملا ءامسأ صخت ىرخأ ةيضق

 يثالثلا مسالا نكيلو هزواجتت ال ىصقأ دح عضو نم دبالف دودح الب نيفلؤملا
 . 27"ةرهشلا مسا وأ بقللا هيلإ ًافاضم فلؤملل

 يف . قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يجولحلا دنع تاطوطخملا ةسرهف . مالسلا دبع دمحم ةمطاف )١(
 يجّولحلا راتسلا دبع روتكدلا ذاتسألا ىلإ ةادهم تاسارد : ثارتلاو تاطوطخملا يف"
 : ةرهاقلا . ناهبن تافرع لامك ميدقت / "(م8١١1- )١918 نيعبسلا نس هغولب ةبسانمب

. 755-777 ص . ص415 . 7008 . يراخبلا مامإلا ةبتكم
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 ةناعتسالاو « ءامدقلا نيفلؤملا ءامسأل ةصاخو ةرهشلا ءامسأب ءدبلا لضفُيو

 نيفلؤملاب دانتسا ةمئاق لمعب ةبتكملا موقت نأ وأ « ةدوجوملا دانتسالا مئاوق دحأب

 . اهب ةصاخ

 نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ" : قباسلا لاثملا ىلع هركذ مت ام قيبطتبو

 ' يسلدنألا يراصنألا يبطرقلا دمحم

 . دمحأ نب دمحم « يبطرقلا : يتالاك فلؤملا مسا دمتعُي

 : ةيتآلا ءامسألا نم ةلاحإلا عم

 . دمحأ نب دمحم « يبطرقلا « رظنا « يراصنألا

 . دمحأ نب دمحم « يبطرقلا « رظنا « يسلدنألا

 مسالا وأ ةرهشلا مسا يف نيقفتم رثكأ وأ نيمسا دوجو ةلاح ىفو

 . امهنيب قيرفتلل امهنم لكل ةافولا خيرات فاضي نأ قفوألاف « هلك

 .ه 6 ماع ىفوتملا . ميهاربإ نب دمحم « رانيد نبا : كلذ لاثم

 . "]1ه ١9٠ ماع ىفوتملا « ميهاربإ نب دمحم « رانيد نبا

 ريغ ةغلب هلمع ءانثأ سرهفملا لباقت ىتلا لئاسرلاو بتكلل ةبسنلاب -١-ه

 دحأ بادتناو اهعيمجت متي « ( خلإ ... ةيدروأ وأ ةيكرت وأ ةيسراف ) ةيبرع
 . اهتسرهف ىلع ةناعإلل تاغللا هذه ىف نيصصختملا

 )١( ةيمشاهلا ةعبطملا : قشمد . تايفولاب يفاولا . يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص ,

حجم . م5089 ١ . ص 559 2 ١١ .



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف مى

 : يداملا فصولا - 5

 ماظن اهيف عبتم نكلو ةمُقَرُم ريغ تاطوطخملا مظعم نأل ًارظن 5-١-

 « هتابيقعت ةعباتمو طوطخملا قاروأ دعب مايقلا سرهفملا ىلع بجيف « ؟'0ةبيقعتلا

 ركذيف مْرَْح دوجو ببسلا لهف ةلصتم ريغ تناك اذإف ؟ ةلصتم ريغ مأ ةلصتم يه له

 ثيح « قاروألا بترم ريغ طوطخملا نأ مأ «. تاظحالملا ةناخ يف كلذ سرهفملا

 امم « ةطيخم ريغ مزالم نم ةنوكملا ةككفملا تاطوطخملا يف قاروألا طلتخت

 ببسي امم هنولوانتي نيذلا دارفألا نم يأ دي نم عوقولل ةضرع طوطخملا لعجب
 . هتابيقعت بسح هبيترت ةداعإ سرهفملا ىلعف « هقاروأ طالتخا

 وقف رخآ ءوطخم نم قاروالا ضعب هب طواخملا نأ سرهفملا دجي دقو

 نم رثكأ هب طوطخملا نأ فشتكي دقو . طوطخملا نم اهجارخإو اهلزعب

 د تاو عشب ةدحاو ةقرو هب نأ وأ . ةظوحلم يف كلذ ركذيف خسا

 ضعب ىلع لوصحلا يف طوطخملا قاروأ بيلقت ديفي امك . هع فلتخم وأ

 وأ تاكلمت وأ فلت هقاروأب ناك نإ طوطخملا ةلاح نايب لثم « ىرخألا تانايبلا

 فيلات ليلخأ رستخم ىلع قالا وع عرش ىلع ديا طوطخمم ' كلذ لاثم

 )١( ىنميلا ةحفصلا يف ةملك رخآ تحت ىرسيلا ةحفصلا يف ةملك لوأ راركت : ىه ةبيقعتلا .

صنلا ىلع تاكاردتسا وأ تاقيلعت ابو طوطخملا نع ةلصفنملا قاروألا ىه : تارايطلا (؟) .
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 , 200" يمألا دمحم نب دمحم

 جاتحي اذهو « طوطخلل ةفلتخملا عاونألا نيب نيسرهفملا طلخ- ظحالي ١-"17-

 . طوطخلا عاونأ ىلع فرعتلا ةيفيك يف تارود ةدعب سرهفملا قحتلي نأ ىلإ
 : طوطخملا ميقرت 5-5

 عوبطملاف « ميقرتلل ةبسنلاب عوبطملا نع طوطخملا فلتخي ةيادب -1-4-7

 قاروألا بترت مث « '"هسيرارك ميقرت متيف طوطخملا امأ . ةحفصلاب هميقرت متي

 لوأ ةباتك راركت يأ «٠ تاطوطخملا بلغأ يف ةبيقعتلا ماظنب سيراركلا لخاد

 . "7هاقرألاب وأ « ىنميلا ةحفصلا يف ةملك رخآ تحت ىرسيلا ةحفصلا يف ةملك

 لبق نم صاصرلا ملقلاب هتسرهف دنع طوطخملا قاروأ ميقرت متي امك -

 ةرامتسا يف وأ طوطخملا ميقرت يف ةمدختسملا ماقرألاو .سرهفملا

 تامولعملا ةيعوأل ةيفصولا ةسرهفلل ةبسنلاب ةننقملا ماقرألا يه ؛ ةسرهفلا

 . ( ... 3 . 2 « 1 ) يبرعلا برغملا لهأ اهمدختسي يتلا

 اهميقرت متي ةلاسر نم رثكأ ىلع يوتحي يذلا طوطخمملل ةبسنلاب -5-8-5

 ىلوألا ةلاسرلا تهتنا اذإف . هرخآ ىلإ طوطخملا لوأ نم أءدب دحاو ميقرتب ًاعيمج

 اذكهو « (*0( ظ١١) ةقرولا نم ئدتبت ةيناثلا ةلاسرلاف « ًالثم (7(و )١5 مقر دنع

 يتلا قاروألا ماقرأ ةباتك عم « ةدح ىلع ةلاسر لك قاروأ ددع بتكُي نأ ىلع
  

 )١( بلطلا مقر )21957( .

 يهو « تاقرو )٠١( نم نوكتت ةساركلاو « ةسارك نم رثكأ طوطخملا نوكي نأ ةلاح يف (؟)
 . ةيوطم تاقرو (0) لصألا يف

 ىلإ هلقن / يبرعلا فرحلاب طوطخملا باتكلا ملع ىلإ لخدملا . اوسنارف « شوريد ()
 . 7٠١9 « يمالسإلا ثارتلل ناقرفلا ةسسؤم : ندنل . ديس داؤف نميأ هل مدقو ةيبرعلا

 . 10ا7/ضص . ص 5

 .هجو و (4)

. رهظ - ظ (4)



  

 . قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ةدلخ

 هدع ىلوألا ةلاسرلا ٠ نيتلاسر نم نوكتي طوطخملا ناك اذإف « ةلاسرلا اهب دجوت

 ةبسنلاب ةسرهفلا ةرامتسا يف بتكُيف «٠ ةدحاو ةقرو يف ةيناثلاو )١5( اهقاروأ
 2, (و5١)ةقرولا ىلإ )١( ةقرولا نم )١6( : قاروألا ددع : ىلوألا ةلاسرلل

 ىلإ (ظ6١) ةقرولا نم « (١)قاروألا ددع : ىتألا بتكُي ةيناثلا ةلاسرلل ةبسنلابو

 . (و5١)ةقرولا
 ىلع دلجمم لك ميقرت متي تادلجم ةدع نم ةنوكملا تاطوطخمملا 7-5-5

 لوألا : نيدلجم نم ًائوكم طوطخملا ناك اذإف « ىلوألا ةقرولا نم ًةيادب « ةدح

 بتكُي « (158) ىلإ )١( ةقرولا نم يناثلاو « (01) ىلإ )١( ةقرولا نم مُقرُم

 . اذكهو ... ةقرو (598) ؟جم . ةقرو )١١( ١جم ةسرهفلا ةرامتسا يف

 هذه جاردإ متي ال ٠ تارايط ىلع يوتحت يتلا تاطوطخيمملا- 8-4-5

 ةناخ يف اهددع ةباتكو اهرصح متي نكلو طوطخملا ميقرت نمض تارايطلا

 . تاظحالملا

 اهقاروأ تطلتخا وأ اهسيرارك تككفت يتلا تاطوطخملا ضعب " لجوت -0-1

 يف اهضعب ىلإ اهسيرارك مضت مل يتلا تاطوطخملا يف بلاغلا يف اذه ثدحيو

 طوطخملا قاروأ بيترتب الوأ سرهفملا موقي ةلاحلا هذه يفو « "١7 ديلجتلا ةيلمع

 ةقحاللا ةقرولا اهيلي ةيلاحلا ةقرولا نأ نم دكأتلل « هقاروأ تابيقعت عبتت قيرط نع

 هقفلا بتك يف الثم مولعمف طوطخملا تاعوضوم بيترت عبتت هيلعف امرخ دجو اذإ
 ةليثم ةخسن ىلإ عوجرلاب وأ ٠ تالماعملا مسق قبسي تادابعلا مسق نأ ةماع

 . هقاروأ بيترت نم دكأتلا دعب طوطخملا قاروأ ميقرتب موقي مث « ةنراقملل

 قحال نمز يف تدلج مث « اهقاروأ تطلتخا تاطوطخملا ضعب -75-7

 عباتت نم الوأ دكأتي نأ طوطخم يأ ميقرتب مايقلا لبق سرهفملا ىلعف « اهخسنل
 نأ هيلعف هقاروأ بيترت يف أطخ هبو ًادلجم ًاطوطخم دجو اذإف « هقاروأ تابيقعت

)١( ص « ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . ىخوشملا ناميلس دباع 7١-53١١ .
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 ديلجت ةداعإو يلاحلا ديلجتلا كفب موقي يكل ةبتكملاب ميمرتلا مسق ىلإ هلسري

 . هقاروأ بيترت دعب طوطخملا
 امهيلك وأ « ميقرتلا نم وأ تابيقعتلا نم طوطخملا ولخ ةلاح يف -1/-5

 [ىرخألا] خسنلاب نيعتسي نأ هيلعف « هقاروأ بيترت ةحص يف [ سرهفملا ] كشو

 07١ ميحصلا اهبيترت نم دكأتلاو ةنراقملل هدي لوانتم يف تناك اذإ طوطخملا نم

 . قاروألا نم نيفلتخم نيسايق ىلع باتكلا بتكُي دق -8-5

 نب ليعامسإل رصتخملا ةصالخ حرشب ركفلا تارمث " طوطخم : كلذ لاثم

 2 مس ١5,5( ا>0؟) اهسايق قاروأ يف بتك ثيح . ؟9"يرهوجلا مينغ

 (١؟,7*»١0) اهسايق قاروأ يف بتك « "7" ريسفتلا يف سلاجم" طوطخمو

 ةباتك عم « سايق ربكأ ةسرهفلا ةرامتسا يف بتكي . مس (70١>9)و «ء مس

 . تاظحالملا ةناخ يف ىرخألا تاسايقلا

 يف كلذ بتكيف « تاراطإ ىلع طوطخملا قاروأ عيمج يوتحت ال دق -4-5

 . ةظوحلم
 ضعب دجوي 7" وحنلا يف كلام نبا ةيفلأ حرش" طوطخم : كلذ لاثم

 حرش محاتفلا دادمإب حالفلا يقارم" طوطخمو تاراطإ نودب هفصتنم يف قاروألا

 دحاو راطإ دجُو (000 يلالبنرشلا رامع نب نسحل حاورألا ةاجنو حاضيإلا رون

 . ةقرو رخآ يف طقنف

 )١( ض . « ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع ٠١١ .

 )0( بلطلا مقر )8607( .

 . )١85( بلطلا مقر (7)

 . (559) بلطلا مقر 60

. )584١1( بلطلا مقر (5)
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 4

 طوطخمم : كلذ لاثم . طخ عون نم رثكأب طوطخملا بتكُي دق 5-١١-

 ماربإ نب دمحم فيل دشر نبا ةمدقم مظن حرشب دشرلاو دادسلا ططخ"'

 يبرغملا طخلاب هتمتاخ امنيب خسنلا طخب بتُك « 207" يئاتتلا

 طخلا بتكيو ٠ (خسنلا) يساسألا طخلا عون ةسرهفلا ةرامتسا يف بتكُي

 . تاظحالملا ةناخ يف يبرغملا

 : هتمتاخو طوطخملا ةحناف -ا/

 ةيادب دذخؤت ةسرهفلا ةرامتسا يف « ناتحتاف طوطخملل نوكي دق -1-ط

 . ةيناثلا ةحتافلا نم ءزج مث طاقسإ ةمالع مث ىلوألا ةحتافلا

 ةيفسنلا دئاقعلل ينازاتفتلا دعسلا حرش ىلع ةيشاح"' طوطخم : كلذ لاثم

 فلؤملا أدتبا « 7" يتوكلايسلا دمحم نيدلا سمش نب ميكحلا دبع فيلأت

 يذلا ماكحلا دحأ اهيف حدميو اهحرشي يتلا ةيشاحلاو همسا اهيف ركذي "ةحتاف'

 . "7ةيشاحلل حرش اهدعبو ىرخأ "ةحتاف" أدب مث « حرشلا اذه لمع ىلع هنح

 نب نمحرلا دبع نيدلا لالجل تيبلا لهأ لئاضفب تيملا ءايحإ" طوطخمو
 لبق نم هلمع متيس امل حرش ةباثمب ىلوألا ناتمدقم هب 27" يطويسلا ركب يبأ
 ةلمسبلا دعب عوضوملا يف عرش ةيناثلا يفو ٠ طوطخملا فيلأت ىف فلؤملا
 . ةلدمحلاو

 . خلإ . . . سرهف وأ دئاوف طوطخملل ةيلعفلا ةمتاخلا دعب يتأي دق -37-1

 . اهريغ وأ دئاوفلا سيلو ةيلعفلا ةمتاخلا ذخأ سرهفملا ىلعو

 ماشه نب فسوي نب هللا دبعل بهذلا روذش حرش" طوطخم : كلذ لاثم

 )١( بلطلا مقر )1:055( .

 . (15753) بلطلا مقر 6

 . قحلملاب )١1( مقر ةحوللا رظنا (7)

. )5/١١١7( بلطلا مقر (4)
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 نم اهنأ اهتمتاخ ىف ركذ وحنلا ىف ةدئاف ةقرو رخآب دجوي « 27" يراصنألا
 . ىمقلعلا دهاوش

 يقفألا وأ يسأرلا اهيشماه دحأ ىلع ةلاسرلا ةمتاخ خسانلا بتكي دق ا”

 اهيلت يتلا ةلاسرلا شماه ىلع وأ

 تدرو 29" ىسنوتلا فيرظلل ةمسترملا ةديصقلا" "2طوطخم : كلذ لاثم

 , 247 ثماهلا ىلع ةمتاخلا
 امدنع نكل « الثم " نونظلا فشك " ىف ةروكذم ةمدقم طوطخملل ناك اذإ - 5-1

 موقي ةلاحلا هذه يف « ةمدقملا ةباتك لمهأو ةرشابم نتملا يف خسانلا أدب باتكلا خسُن

 . ةظوحلم يف خسانلا هلعف ام ىلإ ريشيو « طوطخملا لوأ ةباتكب سرهفملا

 هلوأ "يرودقلا رصتخم" نأ « ' 9"2نوئظلا فشك "يف ركُذ « *7"يرودقلا

 ةباتك ىفف خسانلا لخد امليب ؛ "' نيقتملل ةبقاعلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا '

 . ةرشابم رصتخملا

 ىف اهمدختسا ىتلا ظافلألا وأ تارصتخملا تالالد فلؤملا ركذي دق -0-1/

 . هباتك
 فيلأت ةيرهزألا حرش ظافلأ لحل ةيولعلا دوقعلا ديارف'" طوطخم : كلذ لائم

 )١( بلطلا مقر )؟5١( .

 . قحلملاب )١7( مقر ةحوللا رظنا (؟)

 . (5 /"ال7) بلطلا مقر (0)

 . 7١١ ص « ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع « ةلاحلا سفنل هون (4)

 . ١( /587557) بلطلا مقر (5)

 . ؟ جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (5)

. 7١*١5 ص
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 | قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف دح

 . هفلؤم لاق" هصن ام ناونعلا ةحفصب ركُذ . 21)' يبلحلا عب هيهاربإ نب يلع

 ثيحو ' يضرلا ' ةمئألا مجن هب يدارمف ' ' نيققحملا خيش ' ”" لوقأ ثيح ينا ملعا

 لوقأ ثيحو .٠ "يناجرجلا ديسلا" هب يدارمف "نيققحملا ديس" لوقأ

 ' انخ ويش ضعب خيش " لوقأ ثيحو "ىنازاتفتلا دعسلا ' هب يدارمف " ققحملا '

 . ةسرهفلا ةرامتساب صخلملا ىف كلذ ىلإ راشيف . 7" رمع باهشلا " هب يدارمف
 يف هل عجارَم ىلإ ةلاحإ هباتك ةمتاخ وأ ةمدقم يف فلؤملا ركذي دق -5-ا/

 . ةدازتسالا دارأ نمل باتكلا عوضوم سفن

 ىلص) ىيبنلا دلوم ىلع يمتيهلا رجح نبا ىلع ةيش ةيشاح " طوطخيم : كلذ لاثم

 ةمتاخلا يف ركذ 77 يجيلمدلا ناديوس يلع نب هللا دبع فيلأت (ملسو هيلع هللا

 نسح دلوم ىلع يحرش" ىلإ عجريلف كلذ ىلع ةدايزلا دارأ نم" هصن ام

 راصبألا رون' اهتيمس يتلا يتمدقمو " جارعملا ةصق ىلع يحرشو ' ) ' يغبادملا

 دلومل راونألا علاطم" اهتيمس يتلا ةريغصلا يتلاسرو "راتخملا يبنلا ةريس يف

 . ةسرهفلا ةرامتساب صخلملا ىف كلذ ىلإ راشيف . 97" راتخملا ىفطصملا

 طوطخملا ةمتاخ 0 ةيادب ىف ةمزلم 1 ةقرو أ نوكت دق -ا/-ظ/

 ىف باتك رش ط طوطخيمو 5 520 يف تاكإ طوطخم : كلذ لاثم
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 . ةقزمملا ةحفصلا يلت ىتلا ةحفصلا نم ةحتافلا تذخأ « 27[ثيدحلا

 )١( بلطلا مقر )58519( .

 مقر ةحوللا رظنا (؟) )١8( قحلملاب .

 )9( بلطلا مقر )45٠١( .

 ):( مقر ةحوللا رظنا )١9( قحلملاب .

 )4( بلطلا مقر )55548( .

)5( بلطلا مقر )5451( .



 دك جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 فشك ' يف ةروكذملا ة ةحتافلا عم طوطخملا ةحتاف ةيادب فلتخت دق -/-1/

 . "نونظلا

 طبسل باسحلا ملع يف بابحألا ةفحت" طوطخم : كلذ لاثم
 0( دددامل

 دمحم نب كمحتم ) يسيدر ا

 ةسرهفلا رامتسا يف بتكُيف « هتحتاف ادع ام '7"نونظلا فشك" يف ركذ ام عم

 بتكت "نوئظلا فشك " ىف ةروكذملا ةحتافلاو « طوطخملاب ةدوجوملا ةحتافلا

 متي « هتمتاخ وأ طوطخملا ةمدقم يف ام ةملك ةباتك يف أطخ دجو اذإ -4-1

 هتمدقم ىف تانايب نم ركذ ام قفتا امنيب .

 تايآلا كلذ نم ىنثتسيو « نيتفوقعم نيب [ اذك]ةملك ةباتك عم يه امك اهتباتك

 . نيتفوقعم نيب ةرشابم ةحيحصلا ةملكلا ةباتك متي ثيح ةينآرقلا
 : تافيقوتلاو تاكلمتلا -

 سرهفملا عاطتسا نإف « اهيلع بوطشم نكلو تاكلمت دجوي دق -١-
 هنأ تاظحالملا ةناخ يف ركذي مث . تاكلمتلا رصنع يف اهبتكيف ٠ اهتءارق

 هنأ تاظحالملا ةناخ يف طقف بتكيف « ةءورقم ريغ تناك اذإ امأ « اهيلع بوطشم

 اهيلع بوطشم نكل تاكلمت دجوي

 دمحأ نب دمحمل جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن' طوطخمم : كلذ لاثم

 ةناخ يف بتكف « ناونعلا ةحفصب تاكلمتلا ضعب ىلع بطش « 27" يلمرلا

 . ؟؟7تاكلمتلا نم ددع ىلع بطش : ةسرهفلا ةرامتساب تاظحالملا

 )١( بلطلا مقر )5705/١( .

 , ١ جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (؟)

 . 5١" ص

 . (856) بلطلا مقر ()

. قحلملاب )5١( مقر.ةحوللا رظنا (8)
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 98":

 طوطخمم : كلذ لاثم . فقاولا مسال ركذ نود فقولا ركذُي دق -1-

 : ةسرهفلا ةرامتساب فقولا نايب يف بتكف . 27" يمالسإلا هقفلا يف ةموظنم'

 . اطنطب يدمحألا دجسملاب ملعلا ةبلط ىلع فقو

 هنأ ديفي ام ركذ نود همساب ًامتخ عضي وأ . همسا كلاملا بتكُي دق 7-4

 نب دمحمل جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن" طوطخم : كلذ لاثم . كلاملا

 ركذ نود . "يواهبنلا ليلخ ديسلا" مسا ركذ "7"يلمرلا دمحأ
 . ةسرهفلا ةرامتساب ةظوحلم يف بتكيف « هتيهامل

 . ةرهاظ ريغ طوطخملا ىلع ةدوجوملا كلمتلا ماتخأ نوكت دق -5-

 يجوغاسيإ ىلع يتاكلا ماسح حرش ىلع ةيشاح' طوطخمم : كلذ لاثم

 دجوي : تاظحالملا يف ةسرهفلا ةرامتسا يف بتكُيف . "7" يشلاتلا نيدلا يحمل

 . ةحضاو ريغ نكلو ماتخأ

 ةياهن " طوطخمم : كلذ لاثم ءارشلا قيرط نع هكلامل طوطخملا لوؤي دق -0-

 ىلع ركُذ . 247" يونسإلا نسحلا نب ميحرلا دبعل لوصألا جاهنم حرش يف لوسلا
 نم ةبتكلا قوس نم هبيع ىلع هتيرتشا لوسرلا دبع دمحم " هصن ام ناونعلا ةحفص
 . "0"لوقأ امب ملعأ هللا و ًافصن نوتس ةضفلا نم هردق نمثب لالدلا دمحم خيشلا

 نامثع نب يلعل يناهتلا هجوو ينامألا زرح حرش ئراقلا جارس" طوطخم
 ليعامسإ" كلم طوطخملا اذه نأ : هناونع ةحفص ىلع ركُذ . 27" ميصاقلا نبا

 )١( بلطلا مقر )951١/١( .

 . (510) بلطلا مقر 68

 . (5/7719) بلطلا مقر (9)

 . )١/5855( بلطلا مقر )(

 . قحلملاب )١١( مقر ةحوللا رظنا (4)

. (779/0) بلطلا مقر (5)



 6٠ه جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 سولفلا ضبق ىذلاو " ىناونشلا نسح نب ناميلس ' خيشلا دي ىلع "يرقملا

 ةظوحلم يف كلذ بتكيف " "ميهاربإ" ديسلا موحرملا تخأ "بيز" مهنم
 . نمزلا ربع طوطخملا ةلحر ةفرعم يف ديفي ثيح . ةسرهفلا ةرامتساب

 : تاطابنتسا -5-

 كلام هنأ لاوحألا مظعم يف ينعي اذهف « فقاولا مسا ركذي امدنع -١1-5-

 . اضيأ

 مظعم يف ينعي اذهف "نالف نم نالف ىرتشا " ةرابع ركذي امدنع -1-7-/

 . "ًايناث اكلامو" « "الوأ ًاكلام" كانه نأ لاوحألا

 ىلع هللا ننم نم" : لثم « كلمتلا ىلع لدت ةنيعم تارابع كانه --5-4

 . "نالف هيحصتسا" « "نالف هدبع

 : ثاعوضوملا - 9

 نم ةراهم بلطتيو « لهسلا رمألاب سيل طوطخملا عوضوم ديدحت -1-

 هل فينصت مقر عضو يف ديفي امم « هتفاقث ىدم ىلع دمتعي ثيح «٠ سرهفملا

 هل ةيعوضوملا ةسرهفلا يف ديفي امك « ةبتكملاب ةمدختسملا فينصتلا ةطخل بسح

 . ًاضيأ ةبتكملاب ةمدختسملا تاعوضوملا سوءر ةمئاق بسح

 باتكلا خيراتب .عساو .كاردإو ةعساو ةفاقث نم تاطوطخملا سرهفمل دبال '

 نمز نم فيلأتلا راسمب - ةمات لوقأ الو - ةماع ةفرعم مث نيودتلا ةيادبو « يبرعلا
 (ه ١56٠١ ماع ىفوت) يناكوشلا نمز ىلإ (ه ١7١ ماع ىفوت) دمحأ نب ليلخلا

 ماملإلاو ٠ مهجهانمو نيفنصملا قئارط ىلع فوقولا ةفرعملا هذه نمضتتسو

 أدقن وأ ًأرثأت : نيفلؤملاو بتكلا نيب قئالعلا كاردإو نونفلاو مولعلا تاحلطصمب

 باتكلا خيرات ةفرعم هلك كلذ ءارو نم مث « الييذت وأ ًاراصتخا وأ ًاحرش وأ

 ةدع نأ « هللا ءاش نإ . حضاوو « اهتامسو ثارتلا رشن لحارمو عوبطملا

 كلذ يف سيلو رخآلا ةفاقث يه امهدحأ ةفاقث نأو ققحملا ةدع يه سرهفملا

طوطخملل ديرأ اذإ « هزواجت يغبني ال يذلا دحلا وه اذهف « ةقشم وأ تانعإ
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 6

 فينصتلا بلطتي " امك . 27" هيف لزه ال ٌداج وحن ىلع سرهفُي نأ يبرعلا

 كلذ ىلع ءانبو « اهيف فنصي يتلا تالواحملل ةضيرع ةيعوضوم ةيفلخ ًامومع
 ىلعو فينصتلا نفب ةيارد ىلع فّْنَصُم ىلإ جاتحي تاطوطخملا فينصت نإف
 . 7" يمالسإلا يبرعلا ثارتلاب ةديج ةفرعم

 ثيح "قافوأو فورح" ةرابع تحت لخدت رْخسلا تاطوطخم -1-4

 . دودحلا قيضأ يف الإ نيديفتسملل اهتحاتإ رظحيو سرهفت
 مازتلالا متيف «٠ نيسرهفملا نيب تاعوضوملا سوءر ةغايص ديحوت -75-4

 ةصاخلا تاعوضوملا ةمئاقب مازتلالا وأ تاعوضوملا سوءر مئاوق ىدحإب

 . (تدجو نإ) ةبتكملاب

 ىوتحملا نع ريبعتلل بسانملا عوضوملا دجوي ال دق نايحألا ضعب يفو
 دق نوكي الو « ةدمتعملا تاعوضوملا سوءر ةمئاق يف ام باتكل يعوضوملا

 اذه دامتعا متي ةلاحلا هذه يف « ةبتكملا تاعوضوم ةمئاق يف لبق نم مدختسا

 ىلع عجارملا ريبخلا ىلإ عوجرلا دعب- نيسرهفملا نم ديدجلا حلطصملا
 . ةدمتعملا تاعوضوملا سوءر ةمئاقب هبيترت يف هعضوو -ةسرهفلا

 'لأ ' قاحلإب قلعتي اميف تاعوضوملا سوءر ةغايص يف ديحوتلا يغبنيو -
 . اهمدع نم بفيرعتلا

 ناونعلاو ' فحاصملا ' عوضوملا سأر مدختسي فحاصملل ةبسنلاب -5-4

 . ةصقان وأ ةلماك فحصملا قاروأ تناكأ ءاوس 'ميركلا نآرقلا '
   0 ا

 ةسرهف نف ' ىف . 1١9١-١957 ص . سرهفملا ةفاقث . ىحانطلا دمحم دومحم )١(

 !/ ٠ ؟1/) لالخ (؟) تاطوطخملا اياضق ةودن' يف * اياضقو لخدم : تاطوطخملا

 . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت / " ( 1494 ربمتبس
 ةسرهف نف " ىف . !١6 ص . تاطوطخملا فيئصت . يداهلا دبع ىحتف دمحم (؟)

 ٠ ١8 71/) لالخ (1) تاطوطخملا اياضق ةودن ' يف . اياضقو لخدم : تاطوطخملا

. نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت / " ( ١194 ربمتبس



 اذه قلعتيو  ديحوتلا ضرغب كلذو هب مازتلالاو تاحبلطصملا ءذه دحأ ءادختس

 . تايبيغلاو تاوبنلاو تايهلإلاب ملعلا
 باتكلاف . ةيعوسوم تافصب فصتت ةيبرعلا تاطوطخملا ضعب" -7-1

 نيب قافتالا مت « "١7 ةبراقتم تاصاصتخا يف مولعلا نم ةلمج ًانايحأ لوانتي دحاولا

 بدألا" يناثلاو ٠« "تاعوسوم "لوألا اهل عوضوم يسأر عضو ىلع نيسرهفملا

 نب دمحمل فرظتسم نف لك ىف فرطتسملا " طوطخم : كلذ لاثم . "يبرعلا

 نب ىسوم نب دمحمل ناويحلا ةايح' طوطخمو « 0" ىهبشبألا دمحأ
 تاداعلا - ناويحلا ملع" : ثلاث عوضوم سأر ةفاضإ عم ٠

 . "ناويحلا ةايح " طوطخمل' كولسلاو

 ٠- تاظحالملا :

 هتباتك بجي اذل ؛ ةسرهفلا ةرامتسا يف فيلأتلا خيراتل نايب دجوي ال -١-

 . هتيمهأل تاظحالملا ةناخ ىف

 نب نسح فيلأت دلاخ خيشلل ةيرهزألا حرش ىلع ةيشاح " طوطخم : كلذ لاثم ش

 ىف اذك « (ه )١775 ماع ىشاوحلا هذه ةباتك ىف فلؤملا أدب . 47" راطعلا دمحم

 . ةمدقملا

 رامع نب نسحل حاورألا ةاجنو حاضيإلا رون حرش حاتفلا دادمإ" طوطخمو

 )١( ص « ةيبرعلا تاظوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع ٠٠١ .

 بلطلا مقر (؟) )709( .

 . (17) بلطلا مقر ()

. (560) بلطلا مقر (4)



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 04

 حرشلا فيلأت خيراتو (ه )٠١7 ماع نتملا فيلأت خيرات ركُذ . 217" يلابنرشلا : 7 000 1 3 0 70002 7 3 1 (1١ ءاو

 هنأ تاظحالملا ىف ركذُي طوطخملا نتم دعب وأ لبق دئاوف تدجو اذإ -1-

 . هرخآ وأ هلوأ يف لوقنو دئاوف ىلع لمتشي

 تارطنقملاب موسوملا عبرلاب لمعلا يف ةلاسر" طوطخم : كلذ لاثم

 ةمتاخ دعب ةيكلف دئاوف ىلع لمتشي "7" يدجملا نب اغبنط نب بجر نب دمحأل

 ظ . ةحفص ىيلاوح يف ةلاسرلا

 . ةظوحلم اهب بتكُي الف طوطخملا صن ىف ةنمضتُم دئاوفلا تناك اذإ امأ

 دمحم نب دمحأل تاقيملا ملع ىف ةمدقم" طوطخم : كلذ لاثم

 اهيف ركدو صنلا نمض ةمدقملا يف "ةدئاف' حلطصم ركُذ « ؟*7"ريدردلا
 . جوربلا ءامسأو ةيطبقلا روهشلا ءامسأ

 : 2الاهنم ةدع رومأ ىلإ عجري 7ةطوطخملا ةخسنلا مييقت ل

 )١( بلطلا مقر )١1١7( .

 . قحلملاب (55) مقر ةحوللا رظنا )(

 . )7/9011١( بلطلا مقر (9)

 . (8/50554) بلطلا مقر (4)

 ردقي ال طوطخملا باتكلا نأ تاطوطخملا لاجم يف نيصصختملا ىدل مولعملا نم (5)

 خسنلا دحأل نمث وأ ةميق عضو ىلإ فورظلا ضعب يف ةجاحلل ًارظن نكلو « نمثب
 مييقت نم دافتسيف ام ناكم نم اهتقرس وأ ام دازم يف عيبلل اهضرع ببسب ةطوطخملا
 . خلا . . . ةردنلا ببسو ةردان اهنأ ركذ نم ةخسنلل سرهفملا

 يف . 745 - ١50ص . ةيمالسإلا ةيبرعلا تاطوطخملا مييقت دعاوق . روفرف نمحرلا دبع (5)

 .يبد « ىلوألا ةيبيردتلا ةرودلا : ديلجتلا ىلإ ميمرتلا نم يمالسإلا يبرعلا طوطخملا ةعانص

وياما" قفاوملا ه١ 418 مرحم 4 ىلإ ه١ 511 ةجنحلا وذ 70 نم « ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا



 4 جذامن.ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 ثيح « ةخسنلا ةميق تداز أميدق خيراتلا ناك املك) خسنلا خيرات مَدِق .أ

 عبارلا .نرقلا تاطوطخم نم ةميق ىلعأ يرجهلا ثلاثلا نرقلا تاطوطخم

 . (اذكهو يرجهلا

 [ًابلاغ] 2')ةيقيبطتلاو ةتحبلا مولعلا يف تاطوطخملا ثيح) اهعوضوم . ب
 نم ةميق ىلعأ يه يتلا « '7ةيناسنإلا مولعلا يف تاطوطخملا نم ةميق ىلعأ
 6« مولعلا ةمتت يف تاطوطخملا

 . (ةديرف) ةديحو ةخسن . ج
 . (خسن ثالث ىلع ديزت الأ ىلع) ةدارفلا ىلإ برقأ ةخسن .د

 نم ىلعأ ةخسنلا ةميق نوكت ًاروهشم فلؤملا ناك اذإ) فلؤملا طخب اهنأ .ه

 . (ًارومغم هنوك

 . فلؤملا ةخسن ىلع تلبوق اهنأ .و
 . فلؤملا طخب ةخسن نم تلقن اهنأ .ز

 . فلؤملا ىلع تئرق اهنأ . ح
 ملعلا يف فورعمو صصختم ملاع طخب ةبوتكم نوكت نأك) خسانلا ةناكم . ط

 ةيبرعلا ةمظنملا : طابرلا ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج : ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا ةعمج -

 . 1788-51١0 ص.« ص779 ٠ ج-أ ]١991[. .(وكسيسيإ) ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل

 ملعو تابنلا ملعو ءايميكلاو ءايزيفلاو كلفلاو تايضايرلا ) ةيقيبطتلاو ةتحبلا مولعلا لمشت )١(
 . ( خلإ . . . ةفرخزلاو مسرلاو نونئفلاو ةعانصلاو ةعارزلاو ةسدنهلاو بطلاو ناويخلا

 . ( مجارتلاو باسنألاو تالحرلاو خيراتلاو ايفارغجلا ) ةيناسنإلا مولعلا لمشت (0)

 مولعو ةيوامسلا تانايدلاو سفنلا ملعو قطنملاو ةفسلفلا ) ةيناسنإلا مولعلا ةمتت لمشت (')

 وحنلاو ةغللا مولعو بهاذملا هقفو نراقملا هقفلاو هقفلا لوصأو ثيدحلا مولعو نآرقلا

 نوناقلاو داصتقالاو ةسايسلاو ةيعامتجالا مولعلاو قالخألاو رعشلاو بادآلاو فرصلاو

. ( ةراجتلاو ميلعتلاو
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١٠

 . نيصصختملا ءاملعلا دحأ اهححصو اهأرق . ي

 . نيفورعم ءاملعل تاكلمتو تازاجإو تاعامس ىلع يوتحت . ك

 . كلاملا ةناكم . ل

 . ةعوبطم ريغ . م

 . تاموسرو بيهذتو تايلحو فراخز نم اهب ام . و

 يذ صخش وأ ملاع وأ ريمأ وأ ناطلس ةزوح يف تناك يأ) ةينئازخ ةخسن . ن

 . (ةناكم

 : ةيداملا ةخسنلا ةلاح . ش

 ١ - ةكلاهتملا ةخسنلا نم ىلعأ اهتميقف ةميلس اهقاروأ تناك اذإ .

 ١- ةصقانلا ةخسنلا نم ىلعأ اهتميقف ةلمتكم اهقاروأ تناك اذإ .

 . ةردنلا ببسو ًاردان طوطخملا ناك اذإ تاظحالملا ةناخ يف بتكي ثيح

 عونك ىرخأ تارابتعا يف رظنلا متيف « خسن خيرات طوطخملاب نكي مل اذإ -

 وأ ةقيتع ةخسنلا هذه نأ ىلإ ريشي امم كلذ ريغو ... طخلاو قرولا

 . ًاضيأ تاظحالملا ةناخ يف كلذ ركذُيو « ةديرف

 فلؤمل رعش تايبأ ىلع خيرأتك رعش تايبأ لمعب صخش ماق اذإ ٠-4-

 . لقتسم لمعك سرهفي الو خيرأتلا اذهب ةظوحلم بتكت « رخآ
 خيرأتلا يف ديفت دق فلؤملا اهركذي يتلا تامولعملا ضعب -0-

 . ةسرهفلا ةرامتساب ةظوحلم يف بتكُف « طوطخملل

 نسحل ةسدنهلا يف نوتملا يواحو نونفلا يوار" طوطخم : كلذ لاثم

 يف هفلأ هنأ هفلؤم ركذ ثيح « 27" يليفلا هللا ةمعن ناخ دمحأ نب شيوردلا
 . "7" يلع دمحم " دهع

 )١( بلطلا مقر )17917/١( .

قحلملاب (51) مقر ةحوللا رظنا (؟) .



 ١٠١1 جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 محسن ةرابع ىلإ راشيف ) فلؤملا ةأفو خيرات خسنلا خيرات قفاو اذإ ٠١-5-

 1 " فلؤملا رصع يف

 نب دمحم هداز يلقجاسل مالكلا ملع يف علاوطلا رشن" طوطخم : كلذ لاثم
 ةافو ماع سفن وهو« "0(ه )١١145 ماع هخسن خيرات . 217" يشعرملا ركب يبأ

 . فلؤملا

 ١-/- ةظوحلم يف هركذ بجي صنلاب قحلي لييذت وأ تادايز يأ .

 نب كلملا دبعل رصعلا لهأ سلاجم يف رهدلا ةميتي' طوطخمم : كلذ لاثم

 دمحأ نب هللا دبع" ريمألا اهقحلأ ةدايز دجوي هتمتاخ دعب ؛ د ىبلاعثلا دمحم

 . ؟4)" ىلاكيملا

 . ليبشلاب ةظوحلم ةياتكو يبل بق ةلاسرللةيلعفل ةمتاخلا أ سرهفملا ىلهذ

 . هباتك

 نيدلا لالجل فلألا ةمآلا هذه ةزواجم نع فشكلا" طوطخم : كلذ لاثم

 رهش يف لجر ينءاج' : ةمدقملا يف ركذ 7" يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع
 خيرات نأ لدف ) " ةئامو نامثو نيعسنو نامت ماع يهو ) ماعلا هذه نم عيبر

 )١( بلطلا مقر )/7/1841( .

 . قحلملاب (55) مقر ةحوللا رظنا (؟)

 . (1975) بلطلا مقر (9)

 . قحلملاب (55) مقر ةحوللا رظنا (:)

 . (4 /"ا/417) بلطلا مقر (5)

. )١/9055( بلطلا مقر (5)



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١٠١

 . ه 89/8 ماع يف فيلأتلا

 كلذ بتكيف « ملاع نم رثكأل تاقيلعت طوطخملا شماه ىلع دجويدق -4-

 . طوطخملا ةيمهأ ىدم نيبت اهنأل ةسرهفلا ةرامتساب تاظحالملا ةناخ يف

 . "٠" يعدربلا دمحم نب دمحمل نيدلا دضع بادآ حرش" طوطخيمم : كلذ لاثم

 يودعلا ' و " يلقجاس ' مهنم نيفلتخم ءاملعل شماهلا ىلع تاقيلعت دجوي
 - -1١هَفْلَّوُم اهنم ىقتسا يتلا عجارّملا فلؤملا ركذي دق .

 عمج هنأ فلؤملا ركذ . 00 ديول يلع يف باتك" طوطخمم : كلذ لاثم

 يف كلذ بتكيف 2 ةفيلح يبآل 'ةيصولا"و ؛ 'ملاعلا ' يباتك نم هباتك

 يتلا رداصملاب ةخسنلا هذه ةنراقم يف اهنم نوققحملا ديفتسي ثيح « ةظوحلم

 . فلؤملا اهنم لقن
 صتقنلا لامكإب خاّسنلا دحأ موقي مث ةصقان ةطوطخملا نوكت" دق -١1-

 دق وأ هسفن عونلا نم نوكي امبر رخآ قرو ىلع طقاسلا صنلا ةباتكب كلذو

 سرهفملا ىلعف " "9هسفن طخلا دلقي نأ لواحي امبر هنأ وأ ًاثيدح ًاقرو مدختتسي
 . ةظوحلم ىف كلذ ةباتك

 تاظحالمك بتكت ىتلا تاطوطخملا فئارطو بئارغ نمو 1

 : ةسرهفملا ةرامتساب

 . تايوتحملاب سرهف دوجو-١-5١1-
 ركب يبأ نب دمحم هداز يلقجاسل لقملا دهج نايب"طوطخم : كلذ لاثم

 . سرهف دوجو مدع بلاغلا امنيب « ؟؟يشعرملا
 مس سمسم

 . )١/795١1١( بلطلا مقر )1(

 . )5/١555( بلطلا مقر (؟)

 . 5١١-5١١ ص « ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . ىخوشملا ناميلس دباع (9)

. (ه95١1) ماع : هخسن خيراتو « )7/51١165( بلطلا مقر (:)



 ١٠٠١ جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 فاصو هفقالغ ىلع بتك . "؟«ةدربلا سيمخت >5 طوطخم 9117-6

 ناطلس نب ىلعل ىلامألا ءدبل ىلاعملا ءوض" طوطخيم ٠-7-1١75-

 هقفلا ىلع رصتخم لمع هتين يف ناك هنأ ةمدقملا يف ركذ . 7" يراقلا
 . "يلامألا ءدبل يلاعملا ءوض" لمع ىلإ هلايخ ىهتنا نكل « ربكألا

 ند دمحيمل رشعلا تاءارقلا يف رشنلا بيرفت 0 طوطخمم م٠5

 درو « اهنم خسن يتلا ةخسنلا كلام نع تامولعم هب 20" يرزجلا نب دمحم

 يبأ يبرغملا يرامغلا خيش مسرب ةررحم ةقيتع ةكسنا نم حسنا هنأ هتمتاخب

 . ةقيتعلا ةخسنلا كلامب قلعتت تامولعم اهب ةدئاف

 نب دمحمل مجعلا ةيمالل ىدفصلا حرش رصتخم " طوطخم -0-15-

 عيبر رهش نم مايأ ةعبرأ تناك هصيخلت ةدم نأ هتمتاخب ركذ « 47" يريمدلا ىسوم

 . (هالال4) ماع لوألا

 زوجي ال" هتاحفص دحأ ىلع ركذ "7" ويرك نآرق " طوطخم -5-11-
 ' طلغلا ةرثكل ظفاحل الإ ةعبرلا هذه يف ةءارقلا

 ةمئألا بهذم ىلع دوقعلا ىطاعتي نمل دوصقملا ةياغ" طوطخم ٠-١75-/!-

 ثادحأو بعاصم نم فلؤملا هب رم ام هتمتاخ يف ركذ . 20" يبريدلا دمحأل ةعبرألا

 . (5١؟ا/) بلطلا مقر )1(

 . (465) بلطلا مقر 69

 . 2798050 بلطلا مقر (9)

 . )١/1988( بلطلا مقر 60

 . (20515) بلطلا مقر 5(

. )١٠١55( بلطلا مقر (5)



  
  

 "17" ةيرابهلا نب حلاص نب دمحمل مغابلاو حداصلا" طوطخم -8-17-

 ةموظنم وهو « " ةيرابهلا نبا" تافلؤم برغأ نم هنأ 0" نونظلا فشك ' ىف ركذ

 ةلودلا فيس ريمألل اهمظنو نينس رشع اهمظن يف ثبل ةنمدو ةليلك قسن سفن ىلع

 ركذ . "20( يرعملا ءالعلا ىبأ ناويد) دنزلا طقس' طوطخمم -4-179-

 نسح ' ةمالعلا طخ اهلوأ نأ ةخسنلا هذه أايازم نم نأ ىلوألا ةقرولا ىف

 . "يسنالقلا نب دمحمو" « "ىيقشمدلا يناوطسالا

 ناميلس مظن ينامألا زرح ريرحتل يناعملا زنك" طوطخم ٠-15-1١-

 . ريزاوف ةئيه ىلع اهلحو ةيباسح لئاسم ةمتاخلا دعب ركذ . 47" يدنفأ

 نب ىلعل ىكلملاب فورعملا ةيبطلا ةعانصلا لماك" طوطخم ٠-15-١١-

 ًارظن ًادج ماه باتكلا اذه نأ 27"مالعألا" يف ركُذ . 7*2" يسوجملا سابع
 . "بطلا يف نوناقلا" باتك رهظي نأ لبق سانلا نيب هترهشل

 و

 ام هناونع ةحفص ىلع ركُذ . "7" يديشرلا مراجلا دمحم نب ميهاربإ فيلأت وحنلا

 . )/١551( بلطلا مقر )1(

 . )١1180( بلطلا مقر (9)

. (9/1855) بلطلا مقر (4)



 ١١ه جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 فلؤملا اهأرقو اهيلع تلبوقو اهفلؤم ةخسن نع ةيشاحلا هذه تلقن" ىلي

 اهيلع ححصو لصألا يف نكت مل تادايز اهشماه ىلع هطخب بتكو « هسفنب

 . "ًاضيأ هطخب شيمهتلا نم اهيلع ام بلاغو

 دمحمل ماكحألا ررغ حرش يف ماكحلا ررد" طوطخم -15-١-

 ديسلا همظن رعش ةئيه ىلع طوطخملا ةيادب يف سرهفلا ركذ . 27" زومارف

 . (50" يومحلا دمحأ '

 دمحم نب دمحأل لئاسملا ةبوجأ يف لئاسلا ةفحت" طوطخمم ٠-15-17-

 . جاوز ةقيثو ناونعلا ةحفص ىلع ركُذ . 7" يسابعلا

 دجوي . ؟57"ةسدنهلا يف سيسأتلا لاكشأ حرش" طوطخم -10-17-

 . ةسمخلا ساوحلا نع مسر هدعب

 وحئلاو هقفلا يف يفاولا فرشلا ناونع ' طوطخيم سا ١5-1-[

 لمتشا « ©0"يرقملا ركب يبأ نب ليعامسإل يفاوقلاو ضورعلاو خيراتلاو
 هذه اهب تبتك ىتلا ةقيرطلاب زيمتي امك دحاو نآ ىف ةفلتخم نونئف ةسمخ ىلع

 ةيسأر ةدمعأ ةسمخ ىلإ ةحفصلا ميسقت مت ثيح « أعم ةفلتخملا نونفلا

 رخآ ىلإ ىلوألا ةرئادلا فصنب ام ئرق اذإف « ةرئاد فصن ةحفصلا ىلعأ

 عم كلذ لك « يناثلا ةرئادلا فصن كلذكو نيعم نف ىلع لد طوطخملا

 . (5845) بلطلا مقر )1

 . قحلملاب )١5( مقر ةحوللا رظنا 68

 . )5١08١( بلطلا مقر 09

 . (5/5505) بلطلا مقر (4)

. (655) بلطلا مقر (5)



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١١5

 تاملك لودج أرقن اننأ ول امك ٠ بارعإلاو مالكلا قايس ىلع ظافحلا

 . ؟7ةعطاقتم

 نب دمحأ ىيبرغملل فرشلا ناونع ناجيت" طوطخم ٠-١07-15-

 همظن « هقفلاو فرصلاو وحنلاو دئاقعلاو هقفلا لوصأ يف 7" قزارلا دبع

 فرشلا ناونع" ساتكب ًءادتقا « ءاوس دح ىلع ًايسأرو ايقفأ أرقُي ثيحب هفلؤم

 . هركذ قباسلا '"يفاولا

 راهنلاو ليللا تاقوأ ةفرعم يف راصبألا ةقدح" طوطخم -18-15-

 هنأ هتمدقم يف فلؤملا ركذ . "7" ركاذلا ركب يبأ دمحم نب دمحم ينولوطلل

 يأ - هسفن ريمألا مسرب كلذو « "كيب نامثع" ريمألا اهيف حدمي ةديصق بتكيس
 اهب ٠ اهب

 ةتس يف ةتس برض نم ًاءزج نيعستو ةتس نم ينبم تيب لكو « أتيب رشع ةتس
 اهلك ةديصقلا ءازجأ هيلإ انفضأو الثم لوألا تيبلا نم ءزج لوأ انذخأ اذإف « رشع

 ىلع ةافقم ةديصق لوأ نيءزج لك نوكي نأ حلص ًاءزج ًاءزج

 ددعلا نوكيف لوألا ءزجلاب لعف امك « ءازجألا ةيقب عم لعفي اذكهو اهيدح

 بارعإلاو ىنعملا ةاعارم عم اذه « اهلثم يف نيعستو ةتس برض نم روكذملا
 يلاقتربلاو رضخألاو دوسألا - ةفلتخم ناولأ ةدعب ةديصقلا تخسن دقو

 لالخ نم كلذو عبرم يف ةديصقلا تاملك نم ةملك لك تعضو امك - رمحألاو

 . أعم ءازجألا ةءارق ليهستل لودج

 نب رفظم نب رمعل بئارغلا ةديرفو بئاجعلا ةديرخ" طوطخمم -19-15-

 )١( قحلملاب (؟51) مقر ةحوللا رظنا .

)0( بلطلا مقر )81/91( .



 ١١ا/ جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 ٠ ("7هيلاقألا مس ر اهب ةرئاد هلوأب . 307" يدرولا

 شماه ىلع ركُذ « "7[قطنملا يف باتك حرش] طوطخم ٠-270-15
 هعيب هدارم ناكو "ملاس دامح يلع" هقرس نكل فقو باتكلا اذه" : ةمتاخلا

 كلمت دجوي . "انديس دمحم " هبتاك « ةنزخلا نم هلعلو درطو هرتس هللا فشكف

 . طوطخملا ىلع "ملاس دامح يلع" مساب

 ىف ديوجتلا ملع ىف فورحلا جراخم ىف ةلاسر" طوطخمم ٠-15-5١-

 نم فورحلا جراخم حضوي مسر اهنم ىلوألا ةقرولاب . (4)"ةاورلا ءامسأ

 ١ (*0هفلا

 : فلؤملاو ناونعلا قيثوت ١١-

 مالعألا" : لثم تاطوطخملا قيثوت تاودأب سرهفملا ةفرعم ةرورض ١-١

 نونظلا فشكو ' . نيفلؤملا قيثوتل .« "ةلاحكل نيفلؤملا مجعمو " « " يلكرزلل

 ' يدادغبلا ليعامسإل نونكملا حاضيإ' هليذو ' ةفيلخ يجاحل نونفلا يماسأ نع

 لك مسال دحوم لكش ىلع ةبتكملاب ةسرهفلا قيرف رارقتسا ةرورض ١-5

 ةقيرط نم رثكأ كانهو ىثان[ط01169 1118 دانتسالا ةمئاقب فرعي ام وهو . فلؤم

 : ةلكشملا هذه لحل

 ءامسأ ديحوتل ةدوجوملا دانتسالا مئاوق ىدحإ ىلع دامتعالا : ىلوألا

 : اهنمو ىمادقلا برعلا نيفلؤملا

 . )٠١5١( بلطلا مقر 6

 )١( قحلملاب (58) مقر ةحوللا رظنا .

 )9( بلطلا مقر )0590( .

 . )18/1١855( بلطلا مقر (4)

. قحلملاب )١59( مقر ةحوللا رظنا (4)



 - قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١١م

 نسحم « ناديوسلا دمحم رصان دادعإ برعلا مالعألاو نيفلؤملا لخادم ١.

 رشع عبارلا نرقلا فصتنم ىتح مهتايح تدتما برعلا مالعأ نم مسا فالآ
 . يرجهلا

 دادعإ م١٠18 /ه6١11١ ماع ىتح برعلا مالعألاو نيفلؤملا لخادم ١

 يف م147١ ىلإ ١14١ نم ةرتفلا يف دهف كلملا ةبتكم هترشنو رازجلا يركف

 . تادلجم ةعبرأ

 زكارمو تابتكملل دانتسا ةمئاق : ةميدقلا ةيبرعلا ءامسألا لخادم

 م995١ ماع هارشنو « يدياعلا ضوع دمحم « ةقيلخ نابعش دادعإ تامولعملا

 نيفلؤملا ءامسأ ىلع ءانب اهب ةصاخ دانتسا ةمئاق لمعب ةبتكملا موقت نأ : يناثلا .
 ع مم , ديد فاؤم لكل ءاننسا الطب صيصخت ملي يح« اهيدل ةدوجوملا
 . فلؤملا مسال ةعقوتملا ( ىرخألا لاكشألا ) تالاحإلا تاقاطب

 لح دقف ٠ سرهفلا يف ام فلؤم لامعأ نع هثحب ةيلمع يف ديفتسملل ةبسنلابو

 عيطتسي ثيح « فلؤملا مسا لكش ديحوت ةلكشم ًايئدبم بسحملا سرهفلا
 . همسا نم ءزج يأ لالخ نم فلؤملا لامعأل لوصولا ديفتسملا

 عيطتسيف « " يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نيدلا لالج " : كلذ لاثم

 . خلإ ... يطويسلا وأ نيدلا لالج وأ نمحرلا دبعب ثحب ول هل لوصولا

 ىوتسملا ىلع دوجوم ريغ ةميدقلا ةيبرعلا ءامسألا لكش ديحوت لظي نكلو
 ("7يبرعلا وأ يلحملا طقف سيلو يملاعلا

 تايوتسم وأ لحارمب رورملا حرتقُي ةميدقلا ةيبرعلا ءامسألا ديحوت ىلإ لصن يكلو )١(

 ةبتكملاب مدختسُي دق « ةدح ىلع ةبتكم لك ىوتسم ىلع ىلوألا ةلخرملا : ديحوتلل

 نمحرلا دبع "فلؤملا : لاثم . دحاولا فلؤملا مسا لاكشأ نم لكش نم رثكأ ةدحاولا

- " يطويسلا لالجلا " مسا تحت لامعألا ضعب دجوي دق « " يطويسلا ركب يبأ نبا



  

 ١٠6 جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 ثيح « ةرهش ناوئعو « قثوم ناونع اهل ةطوطخمملا بتكلا ضعب ١-"

 . ةسرهفلا ةرامتساب امهنم لكل ةناخ دجوي

 روهشم وهو .٠ "يراخبلل حيحصلا عماجلا" طوطخم كلذ لاثم

 يساسأ ناونعك نيناونعلا دحأ رايتخا ةبتكملا ىلعو . 7" يراخبلا حيحص"“ ب
 . راتخملا ناونعلا ىلإ يناثلا ناونعلا نم ةلاحإلاو نيوانعلا دانتسا ةمئاق يف

 قثوُيف « لكلا قيثوتك طوطخملا نم ءزجلا قثوي : ناونعلا قيثوت دنع ١-4

 قبطني و « حيحصلا عماجلا ناونع تحت هئازجأ عيمجب حيحصلا عماجلا باتك

 . هريغ دجوي مل اذإ هنم دحاو ءزج ىلع قيثوتلا اذه

 ةحفص ىلع ركُذ . 7"ةيادهلا حرش ىلع ةيشاح" طوطخم : كلذ لاثم
 ناونعلا بتكُيف " ةيادهلا حرش ىلع ةيشاخ " نم ةعطق يه ةلاسرلا هذه نأ ناونعلا

 ىلع قثويو «٠ ' ةيادهلا حرش ىلع ةيشاح ' : ناونعلا ةحفص نم ناونعلا نايب يف
 هذه نأ ناونعلا ةحفص ىلع ركذ' بتكُي تاظحالملا ةناخ يفو « ساسألا اذه

 . "ةيشاحلا" نم ةعطق ةلاسرلا

 ركذ « "7" يناجيتلا دمحأ نب دمحمل سوفنلا ةهزنو سورعلا ةفحت " طوطخمو
 قبطنيف هيلعو " سوفنلا ةعتمو سورعلا ةفحت " باتك نم لوقنم ءزج هنأ هتيادب يف

 يه ةلاسرلا هذه نأ ىلإ , تاظحالملا ةناخ يف ةراشإلا عم ءزجلا ىلع لكلا قيثوت

 . "ةفحتتلا " نم ءزج

 تابتكملا ىوتسم ىلع ةيناثلا ةلحرملا . " يطويسلا " مسا تحت رخآلا ضعبلاو -

 تابتكملا ىوتسم ىلع ةثلاثلا ةلحرملا « ةلودلاب ام ةظفاحم وأ ةعطاقم يف ةدوجوملا

 . ملاعلا ىوتسم ىلع ةريخألا ةلحرملا « لكك ةلودلاب ةدوجوملا

 ْ . (0059) بلطلا مقر )١(

 . )١١/١1/1/9( بلطلا مقر 60

. )5/591١1( بلطلا مقر (7)



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١١

 خيرات عم قيثوتلا عجارم يف روكذملا فلؤملا ةافو ماع براضتي دق 5- ١١

 . طوطخملا فيلأت

 طوطخملاب فيلأتلا خيرات ركُذ . 7" ريدردلا دلوم" طوطخم : كلذ لاثم

 ماع . "7(نيفلؤملا مجعم) قيثوتلا عجارم يف روكذم امنيب « (ه "١7 ) ماع

 نم لعل « ةسرهفلا ةرامتساب ةظوحلم يف كلذ بتكي , (ه١1١7١) ماع ةافولا

 لالخ نم طوطخمملا فلوم ةايح ةريس ىلع فرعتلا نكمملا نم "- ١١
 . هنع هسفن طوطخملا يف ةروكذملا تامولعملا

 نمؤملا دبع نب دمحأ فيلأت يريرحلا تاماقم حرش" طوطخم : كلذ لاثم

 نب دمحأ" دادعإ نم ناونعلا ةحفص ىلع فلؤملل ةمجرت دجوي . 7" يسيقلا

 . "يرقملا دمحم

 ماشه نب فسوي نب هللا دبعل بيراعألا بتك نع بيبللا ينغم" طوطخمو
 نب نيدلا لامج" هفلؤم نأب ديفي ام ناونعلا ةحفص لفسأ درو . 27" يراصن

 نفدو هالال١ ماع ةدعقلا يذ سماخ ةعمجلا ةليل ىفوت" « "يراصنألا ماشه

 . "رصنلا باب جراخ ةيفوصلا ةربقمب
 . (*7" ىوانشلا يلع نب دمحأل ديحوتلا ديرجت يف ديرفلا ديلقإلا" طوطخمو

 هنفد ناكمو (ه١1١؟) هتافو ماعو (ه910) فلؤملا داليم ماع هلوأ يف ركذ

 . عيقبلاب

 )١( بلطلا مقر )475/١( .

 . ”لص « ؟جم « نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع (؟)

 . (198) بلطلا مقر (7)

 . (8"977) بلطلا مقر (:4)

. (1788) بلطلا مقر (4)



 ١١١ جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 ةريس -حرشلا نمض- حراشلا ركذ 217" ليلخ خيشلا ةبطخ حرش" طوطخمو

 هذهب ةلماك ةدوجوم نوكت ال دق - نتملا بحاص - قاحسإ نب ليلخ نع ةلماك

 :٠ ةفورعملا مجارتلا بتك يف ةروصلا

 بتك) ةفلتخملا عجارملا نم ةسرهفلا ةرامتساب فلؤملا قيثوت دنع ١-2

 ةباتك متيف « رخآل عجرم نم هتافو ماع فلتخي دق (تايفارجويلببلاو مجارتلا

 . قثوأ هنأل مالعألا يف روكذملا ةافولا خيرات دامتعا عم « ةظوحلم يف كلذ

 يفو « (ه 407) ©9"نيفراعلا ةيده" يف فلؤملا ةافو ماع ركذ « 7" ينيدراملا
 . (ه1117) *7هالعألا يفو , (ه 4017 299" نيفلؤملا مجعم 4ك 5 . ك0 (١ ع |

 ةباتك لكش فلتخي دق « ةفلتخملا عجارملا نم فلؤملا قيثوت دنع ١-8

 بتُك . 20" يلكربلا ىلع ريب نب دمحمل نآرقلا ديوجت " طوطخم : كلذ لاثم
 امئيب 1 " يوكربلا ' (4)" .فراعلا ةيده"و ("7"نيفلؤملا مجعم' يف هفلؤم مسا

 )١( بلطلا مقر )5١55( .

 . )97/١79( بلطلا مقر (؟)

 نيفلؤملا ءامسأ : نيفراعلا ةيده . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (9)

 . 5١8 ص « ؟ جم . نيفنصملاو

 . 188ص « ١١جبم . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع (4)

 . 58ص « الجم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا (4)

 . )١/١55454( بلطلا مقر (5)

 . ١؟7”ص «. ةجم . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع (0)

 نيفلؤملا ءامسأ : نيفراعلا ةيده . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (4)

. 507ص « "جم . نيفنصملاو



  

 دئاقعلا يف ةلاسر" طوطخمو . "يلكربلا" 2')"مالعألا" يف بتك

 مجعم' يفو "يقوهقلا" طوطخملاب ركذ 17"يتوهقلا ةيطعل
 يف كلذ ةباتك متيف . "يتوهقلا" (4)١.يفراعلا ةيده"و . 0" هيفلؤملا

 . قثوأ هنأل مجارتلا بتكب ءاج ام دامتعا عم ةظوحلم

 لامعأ تحت وأ تايفارجويلببلا يف طوطخملا ناونع ركذ دري ال دق ١-4

 . ةسرهفلا ةرامتسا يف ناونعلا اذه قثوي الف مجازتلا بتك يف فلؤملا

 يلعل ةريبكلا ةرفغم ءاجر يف ةريثكلا ةريخذلا صخلم " طوطخم : كلذ لاثم

 يف ةريثكلا ةريخذلا - 20" نيفراعلا ةيده" يف نتملا ركُذ امنيب « 7" يراقلا

 0 ةريبكلا ةرفغم ءاجر

 فلؤملا مسا سفن نولمحي مجارتلا بتكب صخش نم رثكأ دجو اذإ ١-٠١

 ال هنأل « مهنم يأ فيلأت نم طوطخملا اذه ملعُي الو « طوطخملا ىلع دوجوملا

 ةسرهفلا ةرامتسا يف ىفتكيو فلؤملا مسا قثوُي الف « مهلامعأ نمض دجوي

 . طوطخملاب درو امك همسا ةباتكب
 نع ثحبلا دنع . "7 "يرصملا يلعل راونألا ةلاسر" طوطخم : كلذ لاثم

 )١( "جم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا . ص8١ .

 . (11؟/517١1) بلطلا مقر 08

 . 585ص « "جم . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع ()

 نيفلؤملا ءامسأ : نيفراعلا ةيده . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (:)

 . ١19 ص « ١حججم . نيفنصملاو

 . )0/1١700( بلطلا مقر (4)

 نيفلؤملا ءامسأ : نيفراعلا ةيله . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (5)

. (1707) بلطلا مقر (0)



 ١١ * جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 و 7-00 ت1 . ١( )تع *أ١ ع ١ 7 78 : +! ع

 ال هيلعو "راونألا ةلاسر " مهنم يأ لامعأ نمض دجوي الو ٠ " يرصملا ىلع"

 . فلؤملا مسا قئوُب
 يعابسلا دمحأل ةيفرصلا دعاوقلا حيضوتل ةيدحوألا ةمدقملا" طوطخيمو

 لمحسأ " مسا نالمحمب " نيفلؤملا مجعمب ' ناصخعش دجوي . (5)" يرهزألا

 صخشلا اذه مسا دوجوب . ام صخشل بوسنم باتك دجوي دق ١-١١

 ةظوحلم يف كلذ ركذُيف « هيلإ هتبسن يف كش دوجو عم ناونعلا ةحفص ىلع

 . (هنع هللا ىضر) " ىلع " انديس ىلإ هتبسن ىف كش كانهو « "قافوألاو

 ريب نب دمحمل نيملسملا قرف بهاذم نايب يف نيدشرتسملا ةفحت ' طوطخمو

 طوطخيممو « فلؤم هل ركذُي مل 20 "نوئظلا فشك ' يف امنيب « 7" يلكربلا يلع
 و

 ركذ . 29" يلذاشلا اطع نب دمحأ نيدلا جاتل حاورألا حابصمو حالفلا حاتفم'

 .؟544 211961١51١٠3١١١ 2 ؛ص . الجم . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع )١(

 . (5 )5١5"/ بلطلا مقر (؟)

 . 150 ص . ؟ججم .« 705 ص . ١جم . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع (0)

 . (5 )5١1١/ بلطلا مقر (:4)

 . 07 /11758) بلطلا مقر )0(

 . ١جم . نوئفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (7)

 . ”ا/4ص

. (5551؟) بلطلا مقر ()



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف : ١١

 تحت "7" مالعألاب' ركذو فلؤم هل ركذي ملو ) 60 نونكملا حاضيإ ' يف

 حابصمو حالفلا حاتفم " باتك هيلإ بسنيو " هصن ام " يلذاشلا نيدلا جات " لامعأ

 . ' هفيلأت نم سيلو ' حاورألا

 ىف نيفلتخم نيفلؤمل ناونعلا سفن لمحي باتك نم رثكأ دجوي دق ١-١١

 مل نكل « "نونكملا حاضيإو ' « "نونظلا فشك" لثم « تايفارجويلببلا بتك

 نيوانعلا هذه لثم لمحي ًأطوطخم انسرهف اذإ كلذل « اهنم لك لوأ ركذي

 . ناونعلا قيثوت متي ال فلؤم نودب امامت ةهباشتملا

 فشك ' يف دجوي ثيح (؛ (0" نامثع لآ خيرات" طوطخسمم : كلذ لاثم

 . ناونعلا سفنب باتك نم رثكأ 27" نونظلا
 تاعاسلا باسح ىلع راهنلاو ليللا صصح ىف راكفألا ةجيتن" طوطخعمو

 نم رثكأ "2"نونكملا حاضيإو ' « "؟9نونظلا فشك"' يف ركُذ . 7" قئاقدلاو

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ )١(

 . 577ص « "جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا

 . ١١3ص . ١جم . مالعألا . نيدلا ريخ « ىلكرزلا ()

 . )١581( بلطلا مقر (9)

 ١جم . نوئفلاو بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (4)

 . 586 21784 2. 787” ص

 . (5/5580) بلطلا مقر (4)

 . ؟جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (5)

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (0)

. 17؟7ص «. ”حجم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا



 ١١6 جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 :٠ نيقباسلا نيطوطخملا نم يأ يف ناونعلا قثوي ال

 . لكك هباتكل ًامسا ىطعي امك هباتك ةمدقمل ًامسا فلؤملا ىطعي دق 1-0١

 نب دمحأ فيلأت يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف" طوطخم : كلذ لائم
 “ 0 00 1 ٠ (١ 0 ٠ م

 ىمس دقو « ءازجأ ةرشع يف يراخبلا حيحصل حرش وهو « ؟') ينالّقسعلا رجح

 ةناخ يف كلذ ركذُيف ٠ "يرابلا حتف" حرشلاو "يراسلا ىده" ةمدقملا

 ةدحاو ةسرهف ةرامتسا يف ناسرهفي ةمدقملاو باتكلا نأ ملعلا عم « تاظحالملا

 . (يرابلا حتف) وهو لكك باتكلا ناونع تحت

 3 كت ا 1 داع

)١( بلطلا مقر )198( .



  

 ١١5 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف .

 ةصاخخا تالاحلا : ًايناث

 همسال ركذ نود فلؤملل ةرهشلا مسا ركذي دق تاطوطخمملا ضعب يف ١.

 : ءامسألا هذه نمو « الماك

 لازغلا دمحأ نب دمحم نب دمحم" وه  "ىنيدراملا طبس" أ

 . 30ه 5 ماع ىفوتملا) . " يعفاشلا نيدلا ردلب ؛ هللا دبع وبأ ؛ يقشمدلا

 ىفوتملا) « "ىيفنحلا ناميلس نب دمحأ" وه : "اشاب لامك نبا" . ب

 . ")(ه 415 ١ ماع

 دمحم نب دمحم نب دمحم" وه : "'ىفنح النم وأ الم" حج

 ,. "93ه 0 ماع ىفوتملا) « "يزيربتلا

 ديحوتلا لهأ ةديقع حرش : 247" يوابقعلا دمحأ نب ىفطصم' تافلؤم نم."

 هل سيل نكل « ريدردلل ةديرخلا ناونع هتمتاخو هتمدقم ىف ركذ « ريدردلا دمحأل

 . ©0ة:ديرخلاب ةقالع يأ

 : 233* كلا ريمألا دمحم نب دمحم" لامعأ نم
 | "7" ءومجملا' باتك -أ

 . 5١9 ص ء اال جم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا (4)

 . ٠ 591١" "541 . 75575 ةماع ماقرأ تاطوطخملا رظنا (5)

 . ١" ص . ال جم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا (5)

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم . يدادغبلا ليعامسإ (0)

. 177 ص . "جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا



  

 ١ ١ا/ جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 . 7" . . . نفلا نم اهيلع ملكتلا بسنألا" هلوأ : 7 عومجملا حرش - ب
 اي كل هلل دمحلا' : اهلوأ عومجملا ىلع ةيشاح : "7عءومشلا ءوض - ج

 . 247" باتكلا لزنمو تاجردلا عفار

 : 00" يلالبنرشلا رامع نب نسح " لامعأ نم .؛
 . "9" ماضيإلا رون' اهامس . ؟0يفنحلا هقفلا يف ةمدقم - أ

 ةاجنو حاضيإلا رون حرش حاتفلا دادمإ' ()اهامسو اهحرشب ماق مث -

 . "هتردقب ئش لك قلخ يذلا هلل دمحلا" اهلوأو « 680: ورألا
 3 -. 8 8 ٠١ ١

 أ" 'اءامسو حرشلا حرشب ماق مث - ج
,11) 

 يف حاتفلا دادمإب حالفلا يقارم

 فرش يذلا هلل دمحلا" هلوأو ٠ حاورألا ةاجنو حاضيإلا رون حرش

 . ١" ص . ال جيم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا )١(

 . )١/7847( بلطلا مقر (0)

 . ١" ص . ال جم . مالعألا . نيدلا ريخ . يلكرزلا (9)

 . )١/7887( بلطلا مقر (4)

 . 73١8 ص « ١ جنم . مالعألا . نيدلا ريخ- .« يلكرزلا (5)

 . ” جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (1)

 . ١9875 ص

 . (5986) بلطلا مقر (0)

 . (355) بلطلا مقر (9)

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم ؛ يدادغبلا ليعامسإ(١1)

 . 155 ص «. ؟ جم . نونئفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا

. (1855) بلطلا مقر(١١)
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف /١١

 " هدابع ةصالخ

 : ةغالبلا ىف "يدنقرمسلا" لامعأ نم .

 ىهو « "ةيطعلا بهاولا هلل دمحلا" اهلوأو : 20" ةيحيشرتلا ةلاسرلا" -أ

 . ؟"2دئارف ىلإ ةمسقم
 . 9" دجمملا هلل دمحلا" اهلوأو : 9"ةراعتسالا ةلاسر" - ب

 : ىكلاملا هقفلا ىف 7*2" ىشرخلا" لامعأ نم 1

 لح يف ركفلا جئاتن" ىمسيو « (ريغصلا حرشلا) ليلخ رصتخم حرش -أ

 باب نم أدبي : لوألا عبرلاف « ءازجأ ةعبرأ يلامجإب نيعبر نم نوكم فصن لك

 . ةرمعلا لامعأب ىهتنيو « "بويغلا تايفخب طيحملا هلل دمحلا " هلوأو « ةراهطلا

 ةرمعلاو حجحلا نع مالكلا ىهنأ امل ' هلوأو جحلا باب لمكي : يناثلا عبرلاو

 . دالوألا ةناضحب ىهتني و «٠ "امهب قلعتي امو

 اذه نم يناثلا فصنلا لوأ وهو عيبلا هيف ركذ باب" هلوأ : ثلاثلا عبرلاو

 )١( جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح ١ ,

 ص 805 .

 . )8/01١4( بلطلا مقر (0)

 . ١ جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح ()
 . 840 ص

 )4( بلطلا مقر )١70/ ١١(.

 . 51٠ ص . 5 جم . مالعألا . نيدلا ريخ . يلكرزلا (5)

 . )5٠١١( بلطلا مقر 3(

. (405) بلطلا مقر (0)



 ١ 1 جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 . "لوألا فصنلا يف هعباوتو حاكتلا

 رودلاو مامحلاو باودلا اذكو ةراجإلا هيف ركذ باب " هلوأ : عبارلا عبرلاو

 ' رجألا نم ةذوخأم ةراجإلاو كلذب قلعتي امو ضرألاو

 : يكلاملا هقفلا يف 27" ريدردلا " لامعأ نم .

 . ©9"ريدقلا حنم" ىمسيو « 2"”(ريبكلا حرشلا) ليلخ رصتخم ىلع حرش - أ
 اذه نم يناثلا فصنلا لوأ وهو عيبلا هيف ركذ باب" يناثلا ءزجلا لوأ

 دقع ةفرع نبا لاق امك وهو عيبلا دجويو لصحي يأ دقعني رصتخملا

 . 'ةضواعم

 . 2؟7ليلخ رصتخم ىلع كلام مامإلا بهذمل كلاسملا برقأ - ب

 اق . ليلخ رصتخم ىلع كلام مامإلا بهذمل كلاسملا بزقأ حرش - ج

 ءزجلا لوأو « حرشلا ليمكتب يوابقعلا ماق مث ؛ لوألا دلجملا حرشب ريدردلا

 نوكي الو ةضواعم دقع عيبلا « اهماكحأو عويبلا يف باب" ليمكتلا نم يناثلا

 ' باجيإب نينثا نيب الإ دقعلا
 برقأ ليمكت لاقف َمِهَو مالعألا بحاص نكل ) ؛ "7" مالعألا" يف اذك

 . ( كلاسملا برقأ حرش ليمكت باوصلاو كلاسملا

 : 200" يسوئسلا فسوي نب دمحم" لامعأ نم

 . 585 ص . ١ جم . مالعألا . نيدلا ريخ . يلكرزلا )1(

 . ةحفصلاو دلجملا و قباسلا عجرملا سفن (؟)

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (:)

 . 5١9 ص ) "٠ جم ٠ مالعألا . نيدلا ريخ 4 يلكرزلا )0(

. ١95 ص .اال حجم . قباسلا عجرملا سفن (5)



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١

 تاملظ نم ةجرخملا ديحوتلا لهأ ةديقع" ب ةامسملا ىربكلا ةديقعلا - أ

 نيملاعلا بر هلل دمحلا" اهلوأو «٠ "دينع عدتبم لك ةمغرملا ديلقتلاو لهجلا

 هللا يضرو « نيلسرملا ملعأو نييبنلا متاخ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ملعا « نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هللا لوسر باحصأ نع ىلاعت
 ام لوأ نأ كرمأو يرمأ نيرادلا يف لامكلا لينل رسيو كردصو يردص هللا حرش

 . ”ئش لك لبق بجي
 مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا ' اهلوأ : دئاقعلا يف ىطسولا - ب

 نع ىلاعت هللا يضرو نيلسرملا مامإ « نييبنلا متاخ دمحم انالومو انديس ىلع

 لمج هذهف دعبو نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو نيعمجأ هللا لوسر باحصأ
 ناميإ يف فلتخملا ديلقتلا نم ىلاعت هللا ءاش نإ اهب فلكملا جرخي ةرصتخم

 بوجولا ماسقأ ةثالث يف رصحنم ىيلقعلا مكحلا نأ الوأ ملعت نأ كلذو هعماج

 . ةلاحتسالاو زاوجلاو

 اهلوأو «٠ "ةيسونسلا "وأ «٠ "نيهاربلا مأ" ىمستو . دئاقعلا يف ىرغصلا - ج

 رصحني يلقعلا مكحلا نأ ملعا « هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا '

 لقعلا يف روصتي ال ام بوجولاف « زاوجلاو ةلاحتسالاو بوجولا ماسقأ ةثالث يف

 . "هملع

 ةثالث ىلإ مسقنيو هيفن وأ رمأ تابثإ مكحلا" اهلوأ : دئاقعلا يف ةمدقملا - د
 . "ىلاعت هللا باطخ يعرشلاف يلقعو يداعو يعرش ماسقأ

 ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا" اهلوأ : ىرغصلا ىرغص - ه

 نأ فلكم لك ىلع بجي هنأ ملعا « نيلسرملا مامإو نييبنلا متاخ دمحم انديس

 . "زوجي امو ليحتسي امو زعو لج انالوم قح يف بجي ام فرعي
 . ©7دحاو طوطخم يف ةعومجم لئاسرلا هذه عيمجو

  

)١( بلطلا مقر )9719/55( .



 ١١ جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 (7نونكملا حاضيإ رظنا « ثحابلا ةيغب - ثحابلا ةينغ - ةيبحرلا .4
 0 (ه01/ا/) ماع ىفوتملا . يبحرلا هللا دبع نب دمحم ' لامعأ تحت ("7مالعألاو

 ٠١. وحنلا ىف 247" كلام نبا" لامعأ نم :
 ش : "0ةيفلألا - أ

 : اهلّوأو

 ' كلام ريخ هللا يبر دمحأ كلام نباوه دمحم لاق'

 : اهرخاو

 لمتشي تامهملا لج ىلع ًامظن لمك دق تينع هعمجب امو'
 ةصاصخ الب انع ىضتقا امك ةصالخلا ةيفاكلا نم يصحأ

 السرأ يبن ريخ دمحم ىلع ًايلصم هلل دمحلاف

 ةريخلا نيبختنملا هبحصو ةرربلا ماركلا رغلا هلآو

 نع فلتخت يهو « هتيفلأ اهنم صُخل دقو : ؟"وحنلا يف ةيفاشلا ةيفاكلا - ب
 ش : اهلّوأ : بجاحلا نبا ةيفاك

 دهتجاهيفامب ةدافإ ىون دقو دمحم كلام نبا لاق "

 'ةكمحل قفو نم كقيفوت هدفر نم يذلا هلل دمحلا
   ك0

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ )١(

 . 8١ص . "جم « 185 ص « ١جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا

 . 79ص «, "جم « مالعألا . نيدلا ريخ . يلكرزلا (')

 . 28/550659) بلطلا مقر (9)

 . "7١ ص . 5 جم « مالعألا . نيدلا ريخ « ىلكرزلا (:)

. ١جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (4)



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١١ ؟

 ١ ينومشألا " لامعأ نم "207 :
 : ("7" كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسلا جاهنم '
 نايبتلا باوبأ نم حتفو نايبلا بابسأ نم حنم ام ىلع هلل ًادمح" : هلوأ

 . "ناميإلا دعاوق مزعلا ىضامب عفر نم ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ىنغلا دض ةصاصخلاو هبوشت ةصاصخ الب انع ذخأ يأ ىضتقا امك" : هرخآو

 دمحاف . . . همعن ركشلاب لباق مث ةرهاظلا نساحملا نم عمج امع ةيانك وهو

 نيبختنملا هبحصو ةرربلا ماركلا رغلا هلآو السرأ يبن ريخ دمحم ىلع ًايلصم هللا

 يمرضحلا يريمحلا كرابم نب رمع نب لمحيم " وه ٠ " قّرحي ' ١ ١.

 : هلامعأ نمو , ؟؛7(ه 9٠ ماع ىفوت) « "هللا دبع وبأ « يعفاشلا
 وج

 ع

 هلوأو 4 " لاثمألا بارض و لافقألا حتف هأمسو لاعفألا ةيمال حرش - 1

 . "7" فيرصتلا ةلع لبق فرصتملا هلل دمحلا'

 ءئدبملا ديجملا هلل دمحلا ' : هلواو ) لاعفألا ةيمال ىلع رصتخم حرش - ب

 . (5885) بلطلا مقر (9)

 . 75١6 ص « جم ٠ مالعألا . نيدلا ريخ « ىلكرزلا 69

 . "جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح )0(

 . ١67 ١1ص

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (5)

. 97”7ص «. ؟جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا



 ١ ١ جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 ردلا ىلع راتحملا در" : ؟2"هيمأ دمحم نيدباع نبا" لامعأ نم 4

 , "9" «يدباع نبا ةيشاحب" ةروهشمو « " راتخملا
 ةرهوجل ديرملا ةياده" : 47" يناقللا ميهاربإ نيدلا ناهرب" لامعأ نم 5

 نم يتلا « 'ديحوتلا ةرهوج ' حرش نأ قبس هنأ هتمدقم يف ركذو « 7*2" ديحوتلا
 . "ديرجتلا صيخلت" يناثلاو "ديرفلا دقعلا" همسا امهدحأ « نيحرش همظن

 : 27يمسرلا اهناونع ريغ ناونعب رهتشت يتلا تاطوطخملا نم . 51

 مايأ يف ربخلاو ًادتمملا ناويدو ربعلا ساتك ' - . نودلخ نبا ةمدقم ' -أ

 . "ربربلاو مجعلاو برعلا
 . " ثيدحلا مولع ةفرعم باتك " - " حالصلا نبا ةمدقم " -ب
 ١ ديعلا لوقي ةديصق ! ل يلامالا ءلب "-ج

 . " يريصوبلل ةدربلا " < " ةيربلا ريخ حدم يف ةيردلا بكاوكلا "-د

 . " ىجرزخلا نيدلا ءايضل ةيجرزخلا " - " ةزمارلا "- ه

 ضورع حرش يف بغارلا ةياهن' - ' ليلخلا ملع يف ليلجلا دصقملا " -و

 )١( 55ص « ١م . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا .

 . 551 ص « "جم . قباسلا عجرملا سفن (؟)

 . (5755؟) بلطلا مقر (9)

 . 78ص . ١جم .:مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا (:)

 . (50/07) بلطلا مقر (4)

 ةسرهف نف " ىف . 1١١7-١760 ص . فلؤملاو ناونعلا قيثوت تالكشم . ناديز فسوي (5)

 8 2 71/) لالخ (؟) تاطوطخملا اياضق ةودن ' ىف . اياضقو لخدم : تاطوطخملا

. نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت / ( 149/ ربمتبس



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١ ؟

 ' يونسولل بجاحلا نبا
 ' حرف نبا ةديصق ' - ' حيحص يمارغ ةموظنم " -
 . " ةيدنقرمسلا " - " ةراعتسالا ةلاسر "-ح
 'ةيسونسلا " - " نيهاربلا مأ " -ط

 ' يراخبلا حيحص ' - '"يراخبلل حيحصلا عماجلا " - ي

 'ملسم حيحص * - "ملسمل حيحصلا عماجلا * -
 ١. 20ةيعوضوملا ةلالدلل ةبسنلاب ةعداخلا تاطوطخملا نيوانع نم :

 . ةغللا ملع يف باتك وهو : "تيكّسلا نبال قطنملا حالصإ" -

 لئاوأ طبضت يتلا ظافلألا يف يوغل باتك وهو : "برطقل تاثلثملا " -ب
 ش ْ . ثالثلا تاكرحلاب اهفورح

 . بطلا يف باتك وهو : انيس نبال نوناقلا -ج

 ةجهبلا" باتكف : لدي ال دقو طوطخملا عوضوم ىلع ناونعلا لدي دق 4

 ةمدقملا ةءارق مزل كلذل «٠ هعوضوم ىلع هناونع لدي ال "يطويسلل ةيضرملا

 . هعوضوم فرعي يكل طوطخملا نم ءزجو

 هركذ درو « (7"ةينارونلا ةعمللا' طوطخم يف يبرع نب نيدلا يحم 4
 . "7( مالو فلأ نودب ) 'يبرع نبا" وه حيحصلا امنيب "يبرعلا نبا"

 فشك" يف (؟7"يناجنزلا فيرصت' باتك نع ثحبلا دنع . ٠

 )١( ناديز فسوي و . 564 -189١ص . سرهفملا ةفاقث . يحانطلا دمحم دومحم .

 لخدم : تاطوطخملا ةسرهف نف " يف . . 96١ص . فلؤملاو ناونعلا قيثوت تالكشم

 ربمتبس 78 2 71/) لالخ (؟) تاطوطخملا اياضق ةودن ' يف . اياضقو /١1919 ( / قيسنت

 نايفحلا لصيف ريرحنو .

 . 07970 بلطلا مقر (؟)

 : 5/١ ص . جم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا 09

)١5485(. بلطلا مقر 62



 ١ 6 جذامن ركذ عم تاطوطخملا ةسرهف تالاح : يناثلا لصفلا

 ميهاربإ نيدلا زع" نإ ثيح « "يزعلا فيرصت' ىلإ ةلاحإ دجن « "نونظلا

 . " يزعلاب " روهشم " يناجنزلا
 لخاد ةلاسرلا ىلع قبطني ةسرهفلا صوصخب باتكلا ىلع قبطني ام لك . ١

 نمض نوكي دقو « لقتسم يدام نايكك ًادوجوم ناونعلا نوكي دقف ٠ عومجملا

 . دلجم يتفد نيب لئاسرلا نم عومجم
 مالسلا دبعل ديحوتلا ةرهوج حرشب ديرملا فاحتإ"طوطخم : كلذ لاثم

 دوجوم فلؤملا سفنو ناونعلا سفن امئيب « ؟''لقتسم باتكك دوجوم " يناقلل

 . ىلوألا هيف اهبيترت !'”عومجم نمض ةلاسرك

5 5 5 5 

 . (""9) بلطلا مقر )1

)١/١١55(. بلطلا مقر (؟)
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 دلجم يف أعم تعمج ةريغص تافلؤم وأ لئاسر ةدع نع ةرابع عومجملا '

 دحاو عوضوم يف نوكت دقو « نيفلؤم ةدعل وأ « دحاو فلؤمل نوكت دق « دحاو

 ١و سس
 0 ةقرفتم تاعوضوم يف وأ

 : عومجملا عم لماعتل ناتقيرط كانهو
 هتايوتحم نمضتت ةيسيئر ةقاطب هل أشنت « ًادحاو ًانايك ربتعي نأ : ىلوألا

 . عومجملا ناونع ىلإ هلخادب ةدوجوملا لئاسرلا نيوانع نم لاحُي مث « ليصفتلاب

 يف ةمزاللا تاقاطبلا هل لمعتف ٠ , القتسم ًاباتك ثحبم لك ربتعُي نأ : ةيناثلا

 . "7" اذك ةحفص ىلإ اذك ةحفص نم [اذك مقر] عومجم نمض هنأ ركذُيو «سرهفلا
 لك « تانايك عومجم هنأ ىلع عومجملا عم لماعتلا متيس ةساردلا هذه يف

 لئاسر نم هيف امب نيديفتسملا فيرعتل هليلحت يف المأ رخآلا نع لقتسم اهنم
 . ةدافتسار بكأ اهنم ةدافتسالا نكمُيِل

 لوقيف ٠ عومجملا يف لمع لوأ تانايبب سرهفملا يفتكي نأ أطخلا نمو

 يفكي الو « لامعألا ةيقب لمهيو لوألا لمعلا ة ةحتاف ركذيو « اذك هلوأ عومجم

 ةمتاخلا ركذ دنعو « لامعألا لوأ هب بتك يذلا طخلا ركذي نأ « طخلا ركذ دنع

 « لمع رخآ خيرات ركذي نأ يفكي الو « عومجملا همضي لمع رخآ ةمتاخ ركذت نأ

 اهنأل ةللضم لب « ةصقان ةسرهفلا تناك الإو عومجملا خسن خيرات هنأ ىلع

 تلمهأ اهنألو لمع نم رثكأ تانايب نيب تطلخو « دحاو لمع ىلع ترصتقا

 يف لمع لك عم سرهفملا لماعتي نأ يغبني اذلو ؛ عومجملا تايوتحم مظعم

 )١( ص . يبرع تاطوطخم ملع وحن . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع ©١596 .

 يف . قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يجولحلا دنع تاطوطخملا ةسرهف . مالسلا دبع دمحم ةمطاف (؟)

 ىجولَحلا راتسلا دبع روتكدلا ذاتسألا ىلإ ةادهم تاسارد : ثارتلاو تاطوطخملا ىف"

. 777 ص « ناهبن تافرع لامك ميدقت /"(م١١7/8- )١978 نيعبسلا نس هغولب ةبسانمب



 ١ ٠ قيبطتلاو ةيرظنلا نبب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف |

 هدعو هخسن خيراتو هطخو هناونعو افلؤم هل لقتسم لمع هنأ ىلع عومجملا

 عومجم نمض ةلاسر ةسرهف نيب قرف الو . همجحو هنولو قرولا عونو « هقاروأ

 نمض ةقرو "07 يف الثم لايف « قاروألا ددع نايب يف الإ ةلقتسم ةلاسر ةسرهفو

 تايوتحم نيب ةلاسرلا عقوم ئراقلا نيبتي ىتح اذك مقر ىلإ اذك مقر نم عومجم
 لامعألا لك نأ يعيبطو هرخآ يف وأ هطسو يف وأ هلوأ يف درت لهو « عومجملا

 . " ©7ةبتكملا يف عومجملا مقر وه ًادحاو ًامقر لمحتس عومجملا اهمضي يتلا
 ةدع ىلع يوتحت ىتلا تاطوطخملا يه عيماجملا" : رخآ فيرعت يفو

 اهضعب عم تعمج نيفلؤم ةدعل وأ دحاو فلؤمل تناك ءاوس تافلؤم وأ لئاسر

 عوضوم يف انايحأ نوكت عيماجملا هذه لثمو « دحاو باتك يف تمضو ضعبلا

 ىلع ىيغبني ةلاحلا هذه يفو © ةعونتمو ةددعتم نونف يف نوكت ًانايحأو دحاو

 ةلماعم عومجملا يف درو فلؤوم وأ ءزج وأ ةلاسر لك ةلماعم سرهفملا

 عم ىرخأ ةطوطخم يأ سرهفت امك اهتسرهفو ةلقتسملا ةدرفملا ةطوطخملا

 قاروألا ددع ركذب عومجملا يف اهعقوم ديدحتو عومجم نمض اهنأ ىلإ ةراشإلا

 . 0" عومجملا يف اهبيترتو
 وأ تافلؤملا نم ًاددع مضي دلجم نع ةرابع عيماجملا' ٠ : ثلاث فيرعتو

 ًاطوطخم عومجملا يف ةلاسر وأ فّلؤِم لك سرهفملا ربتعيف « ةريغصلا لئاسرلا
 ةقرولا ركذيو عومجم يف هنأ همقر ركذ دنع ريشي نكلو .. . . . هسرهفي هتاذب ًامئاق

 . "7" عومجملا لخاد ةلاسرلا وأ فّلؤملا مقرو اهدنع يهتني يتلاو اهب أدبي يتلا

 )١( ص . ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . ىخوشملا ناميلس دباع 7١١ .

 11221150116 -تاطوطخملا ملعو طوطخملا يبرعلا باتكلا . ديس داؤف نميأ (؟)

 2 حما . ١9591 « ةينانبللا ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا . 41726 ه112 0016010 عاع

. 07 5 ص « ١ حجم . ص/



 ١١ جذامن ركذ عم عيماجملا ةسرهف تالاح : ثلاثلا لصفلا

 تافلؤم ةدع نع ةرابع عومجملا : نأ ىلع تافيرعتلا عيمج تقفتا كلذبو

 دقو « نيفلؤم ةدعل وأ « دحاو فلؤمل نوكت دق « دحاو دلجم يف أعم تعمج

 فلّؤم لك ةسرهف يغبنيو « ةقرفتم تاعوضوم يف وأ دحاو عوضوم يف نوكت

 . لقتسم طوطخمك عومجملا يف درو

 اهضعب سرهف وأ ٠ عومجملا لخاد لئاسرلا ةسرهفب سرهفملا مُقَي ملول أذإ
 ةدوقفملا مكح يف ربتعت اهنإف ةسرهفلا ةرامتساب ةظوحلمك رخآلا ضعبلا بتكو

 . ؟7نيثحابلل ةبسنلاب

)١( ص . ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . ىخوشملا ناميلس دباع ”5١ .



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ”١ ؟

 عومجملا لخاد لئاسرلا رابتعال ةحرتقملا ريياعملا : ًايناث

 ١ ( سرهفت اهمجح َرْعَّص امهم ةمتاخو ةحتاف اهل ةلاسر يأ .

 . ديوجتلاو تاءارقلا يف « لئاسر سمخ نم نوكم )7 عومجم : كلذ لاثم
 ' يسدقملا بوقعي نب دمحمل ديصقلا دئاوز يف ديضنلا ردلا" ناونعب ىلوألا

 . 20" نوئظلا فشك "ساتكب ةروكذمو « ةقرو (/) اهقاروأ ددع

 يلع نب زيزعلا دبعل ئراقملا ملاعم قيقحت ىلإ ئراقلا دشرم ' ناونعب ةيناثلاو
 نمض ©9"مالعألا" باتكب ةروكذم تاقرو (4) اهقاروأ ددع « "يليبشإلا

 . فلؤملا لامعأ

 "' يفكصحلا ةمالس نب ىيحيل تاداضلا يف ةديصق " ناونعب ةثلاثلاو

 0 لامعأ نمض 247" مالعألا" باتكب ةروكذم « تاقرو (؟) اهقاروأ

 نب رمع نب دمحأل تاءارقلا لوصأ يف تاداشرإلاو دعاوقلا ' ناونعب ةعبارلاو

 (*)" مالعألا'" باتكب ةروكذم « تاقرو (5) اهقاروأ ددع « "يومحلا اضرلا يبأ

 ١ ١جم « نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (؟)

 . 75ص « ؛جم . مالعألا . نيدلا ريخ « يلكرزلا (*)

 . 8١ص « 8جم . قباسلا عجرملا سفن (:(

 . 87١ص « ١جم . قباسلا عجرملا سفن )0(

 , ”جم « نونفلاو بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح (7)

: ١5995 ص



 ١ جذامن ركذ عم عيماجملا ةسرهف تالاح : ثلاثلا لصفلا

 باتك يف اهنع ركُذو « "يربعجلا رمع نب ميهاربإل ةحتافلا ديوجت يف ةحضاولا '
 كدمحب) اهلوأ ًاتيب نيرشعو نينثا يف ةيلاد ةديصق " : يلي ام "نوئظلا فشك'

 رمع نب ميهاربإ نيدلا ناهرب) خيشلل يهو « (خلإ ... يدتبأ مظنلا لوأ يبر

 اهرصتخا دقو « (ةئامعبسو نيثالثو نيتنثا « (هالا"؟ ) ماع ىفوتملا «٠ يربعجلا

 دعب ءاج هنأ الإ . طقف (ارطس١؟) يف ةبوتكم ةديصقلا هذه نأ مغربف

 باستحا يف ًاسايقم سيل مجحلا نأ ىلع ليلد اذهو . اهرصتخا نم كلذ

 . لئاسرلا

 نم تاطوطخملا دهعمب تاطوطخملا ريبخ " يطنشلا ماصع " . أ لاؤسبو

 اهمجح رغص مغر أطوطخم ةلاسرلا رابتعا ةيفيك نع هعم ةيصخش ةلباقم لالخ

 هيضترن الأ ًاقيقحت هانيضترا ام " لاق : الثم ةحفص فصن وأ ةحفص نوكت نأب

 دق نوكت نأ ىلوأ « قيقحتلل ةلباقلا وأ تققح يتلا ةلاسرلا نأ يأ : " ةسرهف

 . سرهفت نأ ةلباق وأ تسرهف

 ١( ةقثوم ريغ مأ ةقثوم تناكأ ءاوس ةمتاخو ةحتاف اهل ةلاسر يأ « تُفهرس'٠ .
 يلعل ةريبكلا ةرفغم ءاجر يف ةريثكلا ةريخذلا صخلم" طوطخم : كلذ لاثم

 تحت وأ تايفارجويلببلا ٍبْنُك يف - ' صخلملا ' يأ - هركذ دري مل « 7" يراقلا

 فشك لثم تايفارجويلببلا بتكب ةروكذم يأ- ةقثوم ةلاسرلا نوك نأ ءالضفلا ضعب ىري )١(

 ىلع اهتسرهف مزلتسي  مالعألا لثم مجارتلا بتكب فلؤملا لامعأ نمض ةروكذم وأ نونظلا

 نم ةلاسر اهنوك طورش اهيف رفاوت اذإ ةلاسرلا نوك نأ الإ . ساسألا وه قيثوتلا نأ رابتعا

 فيرعتل « اهتسرهفل ىعدأ ةقثوم ريغ  ةمتاخو ةمدقمو عوضومو فلؤمو ناونع دوجو

 مهنأ مجارتلاو تايفارجويلببلا بتك وفلؤم عّدي مل ثيح ؛ عفنلا اهب معي ىتح « اهب نيثحابلا
 . طوطخملا ثارتلا بتك لك اوبعوتسا دق

. )079/١500( بلطلا مقر (0)



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 5*١

  

 ("7"نيفراعلا ةيده" يف 21)نتملا َرِكُذ امنيب ٠ مجارتلا بْنُ يف فلؤملا لامعأ

 'يراقلا يلع" تافلؤم نمض

 ضعبف «٠ لوقنلا وأ دئاوفلاو لئاسرلا نيي طلخلا مدعو تبثتلا يغبني (*

 اهدعب وأ ةمتاخلا ةحفص يف وأ اهلبق وأ ناونعلا ةحفص ىلع نوكت لوقنلاو دئاوفلا

 . ةسرهفلا ةرامتساب تاظحالملا ةناخ يف بتكُتف

 تارطنقملاب موسوملا عبرلاب لمعلا ىف ةلاسر“ طوطخم : كلذ لاثم

 ةمتاخ دعب ةيكلف دئاوف دجوي ثيح « 7" يدجملا نب اغبنط نب بجر نب دمحأل
 ةيكلف دئاوف دجوي " تاظحالملا ةناخ يف بتكُيف « ةحفص يلاوح يف ةلاسرلا

 . "اذك مقر ةقرو يف ةلاسرلا ةمتاخ دعب

 . ل5 ١ص « اج نيفنصملاو

. 0” /90071) بلطلا مقر (9)



 .١ جذامن ركذ عم عيماجملا ةسرهف تالاح : ثلاثلا لصفلا

 ةماعلا تالاحلا : ًاثلاث

 ١- عيماجملا لاكشأ :

 ىلع ةيشاح وأ حرشو « نتملا يف ةلاسر ىلع طوطخملا لمتشي دق1١-١

 رخآ فلؤم لبق نم قحال تقو يف اهتفاضإ مت ٠ ةلاسرلا هذهل شماهلا

 . (0)" يليبلا ىسوم نب دمحال ملسو هيلع هللا ىلص هدلوم ةصق ىلع ريراقت '

 ةلاسرلا ىلع ةيشاح وأ ًاحرش شماهلا ىلع ةدوجوملا ةلاسرلا نوكت ال دقو

 . نتملا ةلاسر عوضوم سفن يف اهنكلو نتملا يف ةدوجوملا

 عوضوم ريغ رخا عوضوم يف شماهلا ىلع ةدوجوملا ةلاسرلا نوكت دقو
 . ©)هدتملا ىف ةدوجوملا ةلاسرلا

 ةيناثلاو نتملا يف يتلا ةلاسرلل ىلوألا نيترامتسا لمع متي ؛ ةقباسلا تالاحلا يفو

 دجوي ' هنأب « ىلوألا ةلاسرلا ةرامتسا يف ةظحالم ةباتك عم شماهلا ىلع يتلا ةلاسرلل

 ددع ةناخ ىف بتكُي « ةيناثلا ةلاسرلا ةرامتسال ةبسنلابو « "اهشماه ىلع ةلاسر

 ىلإ اذك ةقرولا نم بتكُي مث اهشماه ىلع ةلاسرلا تبتُك يتلا قاروألا ددع " قاروألا

 « ةقرولا ضرعو لوطل ةبسنلابو ةغراف كرتُت رطسألا ددع ةناخل ةبسنلابو " اذك ةقرولا

 . "7نتملا ةلاسر يف امك لكك ةقرولا سايق بتكيف
 ْحاَسُت طخب ناونعلا سفن نم خسُن ةدع نع ةرابع عومجملا نوكي دقو ١-1

 . ةدح ىلع ةلاسر لكل ةسرهف ةرامتسا لمع متيف « نيفلتخم

 )١( بلطلا مقر )4/505( .

 ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع : رظنا . ًاضيأ ةلكشملا هذهل يخوشملا دباع هون (؟)

 . 5١9-7١١ ص . ةيبرعلا تاطوطخملا

. شماهلا ىلع صنلا مجح سيلو ةقرولا سيقن ةلاحلا هذه يف (9)



 دحاو ملع يف ةفلتخم لئاسر ةدع نع ةرابع عومجملا نوكي دقو ١-٠

 ةرامتسا لمع كلذك متيف « دحاو خسان طخب نيفلتخم نيفلؤمل الثم "دئاقعلاك '

 . ةدح ىلع ةلاسر لكل ةسرهف

 طخب نيفلتخم نيفلؤمل لئاسر ةدع نع ةرابع عومجملا نوكي دقو ١-4

 فرو ماجحأو ةيعونبو « ةفلتخم تاعوضوم وأ دحاو عوضوم يف نيفلتخم خاسن

 . ةدح ىلع ةلاسر لكل ةسرهف ةرامتسا لمع متيف « .فلتخم

 ١ - يتأي ام عيماجملا نم ىنثتسيو :

 وأ حرش ةباتكب ماق مث نتملا يف ةلاسر ةباتكب فلؤملا سفن ماق اذإ 1١-١

 بتك اذإ سكعلا وأ « قحال تقو يف وأ تقولا سفن يف اهشماه ىلع ةيشاح

 ةرامتسا لمع متي شماهلا ىلع حورشملا لصألاو نتملا يف حرشلا فلؤملا سفن

 ربتعي ال يلاتلابو حرشلا يف نمضتُم نتملا نأل نتملا لمهيو حرشلل ةدحاو ةسرهف

 ىف ةيدنقرمسلا ىلع ةيشاح"' طوطخم : كلذ لاثم . اعومجم طوطخملا اذه

 ا"”رمحألا دادملاب شماهلا ىلع نتملا , ؟7١"يروجابلا دمحم نب ميهاربإل نايبلا
 . «؟ارمحألاو دوسألا دادملاب ةحفصلا فصتنم يف "7حرشلاو

 وأ ةمدقم اهل سيلو ةلصتم ريغ اهنكلو ةلاسرلا ىلع ةيشاح تدجو اذإ ١-75

 يف ركذُي نأ ىفتكيو « اهل ةسرهف ةرامتسا لمع متي الف ةيلوئسم نايب وأ ةمتاخ

 . يشاوح دجوي هنأ ةسرهفلا ةرامتسا

 : عيماجملا لمعب ماق يذلا -9

 . اهشماه ىلع رخآ فلؤمل ةلاسر حرش : نيفلؤملا دحأ نوكي دق 1-1

 )١( بلطلا مقر )0798( .

 . ةيدنقرمسلا : وه نتملا (؟)

 . ةيشاحلا : وه حرشلا (9)

. قحلملاب )32١( مقر ةحوللا رظنا (8)



000 

 ١ جذامن ركذ عم عيماجملا ةسرهف تالاح : ثلاثلا لصفلا

 طخلا سفنب لئاسرلا عيمج نوكت ةلاحلا هذه يف : خسانلا نوكي دق "- -_

 . ةدحاو ةدلج يتفد نيب ةلاسر نم رثكأ عمجي نأب : كلاملا نوكي دق -

 مولع يف وأ ملعلا سفن يف نيفلتخم خاسنل لئاسرلا نوكت دق ةلاحلا هذه يف

 ١ يتالاك عيماجملا يف دجوت يتلا تاكيلمتلاو تافيقوتلا عم لماعتلا متي

 .٠ هب ةدوجوملا لئاسرلا عيمج ىلع يرست يهف « دحاو

 عومجملا ناكو ؛ عومجملاب ةيلخادلا لئاسرلا ىدحإ يف تناك اذإ - 5-4

 ةبوتكملا ةلاسرلا ىلع يرست اهنإف يلاتلابو « ًارخؤم هيلإ تلآ يذلا صخشلا ريغ

 نأ لضفي كلذل قباسلا كلاملا وه بتك يذلا نو ًاثيش بتكي مل هنأ لمتحيو
 . طقف ىلوألا ةلاسرلا ىلع يرست

 : عومجملا لخاد لئاسرلا عم لماعتلا ماظن ه6

 ىلاتلابو ) ةلقتسم ةسرهف ةرامتساب ةلقتسم ةدحوك ةلاسر لك عم لماعتلا متي

 . لكك عومجملل ةسرهف ةرامتسا لمع متي نل

 تادلجمو لئاسر ىلع لمتشي ًاعومجم طوطخملا نوكي نأ نكمملا نم -5

: تقولا سفن يف



  

  

  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف /7*” ١

 فيلأت ليلخ رصتخمل ريدردلا حرش ىلع ةيشاح" طوطخم : كلذ لاثم

 (؛جم « جم) امه (؟) هتادلجم ددع , "2١7 يقوسدلا ةفرع نب دمحأ نب دمحم

 يكلاملا هقفلا يف ةبوجأو ةلئسأ مظن " ناونعب حجم رخآ يف دجوت ةيناثلا ةلاسرلا

 ميقرتلا اذه ةباتك ةيفيكو «٠ لئاسر نم نوكملا طوطخملا ميقرت ةيفيك /١-

 . "7ةمدختسملا ماقرألا عونو ةسرهفلا ةرامتسا يف

 : لئاسرلا نيب دجوت يتلا دئاوفلا عم لماعتلا ةيفيك -/

 متيف ىلوألا ةلاسرلا ءانثتساب « ةلاسر لك يلت يتلا دئاوفلاب ةظوحلم ةباتك متي

 دئاوفلا قاروأ ددع باسح متيو اهيلت يتلاو اهقبست يتلا دئاوفلاب ةظوحلم ةباتك

 ناك اذإ دئاوفلا عوضوم ةباتك لضفيو ةظوحلملا اهب تبتك يتلا ةلاسرلا نمض

 ةحاتمو اهب ةلصتم يرخأ تانايب يأ وأ الثم "هقفلا ىف دئاوف" بتكُي نأب « ًامولعم

 ش . طوطخملا يف

 ناونع ىلع لمتشيو ةفلتخم بتك نم تافطتقم مضي يذلا طوطخملا -19
 يتلا بتكلاب ةظوحلم ةباتك عم « عومجمك سيلو ةدحاو ةدحوك لماعي عماج
 ءامسأ ركذ ثيح « ؟؟9(راعشأ ةعومجم) طوطخم : كلذ لاثم . اهيلع لمتشي

 دمحأ خيشلاو " "ديزياب خيشلا" مهنم راعشألا هذه اوبتك نيذلا ءارعشلا نم ددع

 دمحم خيشلاو' ٠ "ىدابارتسالا دمحم خيشلاو' «٠ "نيدلا بذهمب ريهشلا

 . "7" ينييارفسالا نمؤم

 )١( بلطلا مقر )5060/١( .

 . (5/5050) بلطلا مقر (؟)

 . ةماعلا تالاحلا « يناثلا لصفلاب طوطخملا ميقرت : (5 5) ةطقنلا رظنا (9)

 . )5/١5١١( بلطلا مقر (:4)

. قحلملاب )9١( مقر ةحوللا رظنا (5)



 ١ "6 جذامن ركذ عم عيماجملا ةسرهف تالاح : ثلاثلا لصفلا

 ناونع نم رثكأ ناونعلا ةحفص وأ عومجملا فالغ ىلع ركذُي دق ٠-

 . تاظحالملا ةناخ يف كلذ بتكُي . طقف اهضعب ريغ عقاولا يف دجوي الو

 : لئاسر ثالث اهب ةعومجم ' : يلي ام هفالغ ىلع بوتكم طوطخمم : كلذ لاثم

 . يبويلقلا ةمالس نب دمحا خيشلل ىلوألا

 . يروهنمدلا دمحأ خيشلل ةفيرش دئاوف ىلع لمتشت ةبناثلاو

 ملع يف ةلاسر" ناونعب ةلاسر الإ دجوي ال امنيب « "مئازعو تاوعد اهب ةئلاثلاو

 . 210" يبويلقلا ةمالس نب دمحأ نب دمحأل فرحلا

 عقاولاو « لئاسر عبس ىلع لمتشي" هناونع ةحفص ىلع ركذ « رخآ طوطخمو
 ةفينح يبأ يف ناسحلا بقانملا ' : يه طقف ةثالث ىوس اهنم دجوي ال هنأ

 ركفلا ةلاسر"و « 27" سي ةروسو ةحتافلاو ةلمسبلا لئاضف يف" و . 290" نامعنلا

 . 249" ركذلل ديرملا بدألا ىف

  -1١١ةلاسرلا .ناونع ىلع اهنم لصحن نأ نكمي ينل نكامأل :

 . عومجملا ناونع ةحفص ىلع - ه

 وأ ةفيقوتلا وأ شماهلا لالخ نم وأ باتكلا ةفاحك رخآ ناكم يأ يف وأ - 5

 . خلإ ... ةكيلمتلا

 )١( بلطلا مقر )7١( .

 بلطلا مقر (؟) )55054/١( .

  69بلطلا مقر )5/5505( .

)4:( بلطلا مقر )9/45١5( .



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ٠ ١

 سرهفملا لبق نم "ناونع" حارتقا متي « ةلاسرلل ناونع دوجو مدع ةلاح يفو

 يف ةلاسر] الثم لوقي نأك « نيتفوقعم نيب هعضوو ةلاسرلا عوضوم ىلع ةانب
 . لئاسرلل ةبسنلاب [ وحنلا

 يذلا « عومجملا لئاسر ىدحإ يف خسانلا مساو خسنلا خب رات ركذ اذإ -7

 لئاسرلا يقاب ىلع قبطني خسانلا مساو خسنلا خيرات نإف طخلا سفنب بتك

 ةلاسرلا ىلع كلذ قبطنيف « (ه١؟١1) ماع خسنلا خيراتو ٠ 'يرهزألا

 لئاسرلا تناك اذإ امأ « خسنلل خيرات وأ خسانل مسا دوجو مدع مغر ةيناثلا

 2. ىرخألا نع لقتسملا اهخسن خيرات ةلاسر لكل نإف ٠ نيفلتخم خاسنل

 . خيرات نودب حبصت خسنلل خيرات اهب بتكي مل يتلا ةلاسرلاو

 : ةلاسر نم رثكأ ىلع لمتشي يذلا عومجملا فينصت ١-

 : ًافينصت عيماجملا عم لماعتلا يف نايأر كانه

 تحت ةبتكملاب فرلا ىلع دحاو ناكم يف عيماجملا عمجت : لوألا يأرلا

 . عيماجم عوضوم
 عم بسانتي يذلا فرلا ىلع هناكم يف عومجم لك عضو : يناثلا يأرلا

 : ةيتآالا تالاحلا ىلع ءانب هعوضوم

 وحنلا « دحاو عوضوم يف عومجملا لئاسر عيمج نوكت نأ : ىلوألا ةلاحلا

 . (847) بلطلا مقر )١(

 ةيناثلاو « "ةريبه نب دمحم نب ىيحيل فالتخالاو عامجإلا باتك " اهناونع ىلوأل | ةلاسرلا (؟)

. يكلاملا يحوجنملا نيدلا رونل " ةيجوزلا ةرشعلا ةلئسأ " اههاونع



 ١؟١ جذامن ركذ عم عيماجملا ةسرهف تالاح : ثلاثلا لصفلا

 . فرلا ىلع وحنلا فينصت مقر عومجملا ذخأي ةلاحلا هذه يف « الثم

 اهمظعم نكلو ىتش تاعوضوم يف عومجملا لئاسر نوكت نأ : ةيناثلا ةلاحلا
 . فرلا ىلع هقفلا فينصت مقر عومجملا ذخأيف - الثم هقفلا - نيعم عوضوم يف

 اهل سيلو ىتش تاعوضوم يف عومجملا لئاسر نوكت نأ : ةثلاثلا ةلاحلا
 ةلاسرلا عوضوم فينصت مقر عومجملا ذخأيف اهمضي لماش وأ «٠ بلاغ عوضوم
 . فرلا ىلع ىلوألا

 نم ةعومجم هنأ ىلع طوطخملا لكش لدي نأ نكمملا نم -145

 ىلع لمتشي ثيح « دحاو باتك وأ ةدحاو ةلاسر ةقيقحلا يف هنأ عم « لئاسرلا

 ةلدمحو ةلمسب اهب ىرخأ ةحتاف اهيلت مث « ةمتاخ مث ةلدمحو ةلمسب اهب ةحتاف

 . دحاو باتك وأ ةدحاو ةلاسر هنأ ملعلا عم « اذكهو ىرخأ ةمتاخ مث ناتفلتخم

 نع ةرابع . 27"هخفألا درولاو مظعألا بزحلا" طوطخم : كلذ لاثم
 مويلا نم ةفلتخم تاقوأ يف لاقت فلؤملا سفنل داروألاو بازحألا نم ةعومجم

. عوبسألا وأ



 كك
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 .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف <١ ؟

 ةصاخلا تالاحلا : ًاعبار

 ١ - فسويل ةيروشنشلا دئاوفلا ىلإ ةيربلا ةليسو" ةلاسر الزيات١)1(

 ةبسنلابو ٠ فلؤم نودب 7"نونكملا حاضيإ" يف رك ناونعلل ةبسنلاب
 ىجعم" وأ . "0"مالعألا" يف هلامعأ نمض ناونعلا اذه ركذي مل فلؤملل
 يأ نأ وأ هيلإ هتبسن يف كشلا ريثي امم « 7 "نيفراعلا ةيده" وأ « *7"نيفلؤملا

 ردصملا وه طوطخملا نأ امبو « لمعلا اذه ري مل عجارملا كلت باحصأ نم

 ةيلوئسملا نايب يف ةلاسرلاب روكذملا فلؤملا مسا بتكُيف ةسرهفلا تانايبل سيئرلا

 . فلس ام ىلإ ةراشإلا متي ةظوحلم يفو « ةسرهفلا ةرامتساب

 اهلبق يتلا ةلاسرلاب اهتنراقمبو « اهل ناونع ركذي مل وحنلا يف ةلاسر ٠-
 00" ةئاملا لماوعلا ىلع حرش" اهنأ جتن "يناجرجلل ةئاملا لماوعلا" اهناونعو

 ىلإ ةراشإلا عم « ةنراقملا قيرط نع ةلاسرلا ناونعل لوصولل ةربتعم ةقيرط كلتو

 . تاظحالملا يف كلذ

 يضاقلا در يف مكحلا حاضيإ ةلاسر يف نعط نم ىلع درلا" طوطخم ٠-

 : لئاسر ثالث هب 9" يقشمدلا راطعلا نب ينسحلا دمحمل ملظلا

 )١( بلطلا مقر )7/9١165( .

 فشك ىلع ليذلا يف نونكملا - . باس رب نب ني دعحم , يدادغبلا ليعامسإ (؟)

 . "17ص « ١7١جم . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع (:)(

 نيفلؤملا ءامسأ : نيفراعلا ةيده . ميلس ريم نب نيمأ دمحم « يدادغبلا ليعامسإ (4)

 . 6655”ص « "جم . نيفنصملاو

 . (9/0578) بلطلا مقر )3

. 07 /"ا/51) بلطلا مقر (0)



 ١ 5 * جذامن ركذ عم عيماجملا ةسرهف تالاح : ثلاثلا لصفلا

 فلؤملل ةلاسر ىلع موجه اهيف ةلاسر ىلع در نع ةرابع : ىلوألا ةلاسرلا

 . درلا بحاص

 فلؤملل ةلاسر ىلع رخآ فلؤم نم موجهلا نع ةرابع : ةيناثلا ةلاسرلاو

 . درلا بحاص

 مت يتلا درلا بحاص فلؤملل ىلوألا ةلاسرلا نع ةرابع : ةثلاثلا ةلاسرلاو

 . 2"اهيلع موجهلا

 تدرو يتلا ةلاسرلا ناونع تحت ةدحاو ةدحوك عومجملا اذه لماعي

 دصق طوطخملا بحاص نأل نيتريخألا نيتلاسرلاب ةظوحلم ةباتك عم « الوأ

 عوضوملا بناوج زاربإ فدهب دحاو نايك نيوكتل بيترتلا اذهب لئاسرلا عضو
 . فيلأتلا اذه عضوب ماق هددصب يذلا

 لمتشي 7عومجم : ةبتكملاب اهتسرهف تمت يتلا عيماجملا بعصأ نم-ه
 تنمك ثيح « رخآلاو لوألا ةصقان اهضعب . ؟9ةلاسر ةرشع ثالث ىلع

 بجي ناك كلذل ةيلاتلا ةلاسرلا ةيادبو ةقباسلا ةلاسرلا ةياهن ةفرعم يف ةبوعصلا

 هنأ وأ ةلاسرلا سفن يف مرخلا اذه نأ دكأتلل مرخلا نكامأ يف تاحفصلا ةءارق

 )١( قحلملاب (5؟) مقر ةحوللا رظنا .

 . (00054) بلطلا مقر (؟)

 ةباجإ نع ةلاسر" ةيناثلاو «٠ " ظعاوملا يف ةلاسر" ىلوألا ةلاسرلا : يتآلاك اهنيوانع (9)

 يبارعألا ةياكح " ةثلاثلاو « "مزاح نبا ةلئسأ ىلع بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع

 رئابكلا يف ةلاسر" ةسماخلاو « "قياقحلا ملع يف قياقدلا" ةعبارلاو «٠ " بضلاو

 نب ىلع ىلإ ِةِكَو دمحم حئاصن " ةعباسلاو ٠ "لمنلا يداو ةصق " ةسداسلاو "اهتبوقعو
 ' ةعساتلاو « " ةيضرملا ةرهطملا ةيوبنلا ثيداحألا " ةنماثلاو « " هنع هللا يضر بلاط يبأ

 . "مالس نبا ةلئسأ ىلع ِةَْي دمحم ةباجإ " ةرشاعلا و « " قيدصلا ركب يبأ انديس ةافو

 ةثلاثلاو « " ةيوبنلا ةريسلا يف ةلاسر " رشع ةيناثلاو « " ثيدحلا يف ةلاسر " رشع ةيداحلاو

. 'ظعاوملا يف ةلاسر " رشع



١55 

 ةيزكرملا ةبتكملاب ةسرهفلا قيرف اههجاو يتلا تالاحلا مهأ يه هذهف : اريخأو

 كانه نوكي امبرو ) اهنيودت نكمأ ىتلا ةيرصملا فاقوألا ةرازوب تاطوطخملل

 مل ةطوطخم تاعومجم نم اهب ام بسح ةليثم ىرخأ تابتكم يف ىرخأ تالاح

 اهنم ديفتسي يكل ةبرجتلا ليجست يفكي نكلو ةساردلا هذه يف اهل ضرعتلا متي

 . انريغ
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١ 2 / 

 ديهمت : الوأ

 تمت يتلا تاطوطخملاب تدرو يتلا تاحلطصملا لوانت متي لصفلا اذه يف

 يتلا تاحلطصملاو. « ةيرصملا فاقوألا ةرازو تاطوطخم ةبتكم يف اهتسرهف

 قحلا دبع راتسلا دبع" اهعضوب ماق يتلا تاطوطخملا ةسرهف ةرامتساب تدرو

 . هسفن طوطخملل يداملا نايكلا فصت ىتلا تاحلطصملا اذكو « " يجولحلا

 ةبسنلاب ةملكلل يحالطصالا ىنعملا ركذ ىلع لصفلا اذه زكري #*

 . تاطوطخملا ةسرهف لاجم يف نيصصختملل
 . كلذ نكمأ ام تاطوطخملا نم ةلثمأ ركذ مت *

 نأ الباق ناك اذإ .٠ حلطصملل يضاملا لعفلاب ًايئاجه تاحلطصملا تبتر *

 هبيترت يف لخديف قاقتشالل لباق ريغ أمسا ناك اذإ امأ « يضاملا لعفلا هنم قتشي

 . يئاجهلا

 يف كلذ بتكُي "2١7 نيبنب يقوش دمحأ " مجعم يف ركذ دق حلطصملا ناك اذإ #

 : طخ هتحت عضويف هيف ركذي مل اذإ امأ « اهيف دوجوملا ةحفصلا مقر عم شماهلا
 زمرلاو ٠ ةسرهفلا ةرامتساب ةدوجوملا تاحلطصملل " أ " زمرلا عضو #*

 تاحلطصملل " و " زمرلاو . تاطوطخملا يف ةدوجوملا تاحلطصملل ' م 7

 . طوطخملل يداملا نايكلا فصت ىتلا
 فيا

 . ةينطولا ةقارولاو ةعبطملا : شكارم . ؟ ط . ىبوط ىفطصم « نيبنب ىقوش دمحأ

. ص :”5 2 614١



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف .1١

 تاحلطصملا : ايناث

 ' م ' (7١تازاجإلا ) ةزاجإلا ١

 وأ ةياورب هل زاجملل (ملاعلا وأ فلؤملا) زيجملا اهيطعي ةداهش وأ نذإ يه

 . اهسردي وأ اهفلأ يتلا بتكلا خسن وأ حيحصت وأ عامس وأ ةءارق

 درو « 7" يبرع نب يلع نب دمحمل بدألا يف باتك' طوطخمم : كلذ لاثم

 . "يبرع نبا" تافنصم رئاسو باتكلا اذه ةياور خسانلل زيجأ دق هنأ هتمتاخب

 ' م ' «ةًرَضَمْخُملا « ٌراَصِتْخالا « رَّصَتا  ؟
 . باتكل امإ وهو « 657" تادايزلا فذحو زاجيإلا وه " : راصتخالا

 نايبلاو يناعملا يف حاتفملا صيخلت حرش رصتخملا " طوطخم : كلذ لاثم
 . صنلا لخاد تاملكل وأ « 7*2" ينازاتفتلا نب رمع نب دوعسمل

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا )١(

 دلاخ دايإ : ًاضيأو . 758 ص . يبوط ىفطصم « نيبنب يقوش دمحأ / ( يجولوكيدوك

 يبرعلا طوطخملا ةعانص يف . 84 - 4١٠١ ص تاطوطخملا قيقحت دعاوق . عابطلا

 ةيبرعلا تارامإلا - يبد « ىلوألا ةيبيردتلا ةرودلا : ديلجتلا ىلإ ميمرتلا نم يمالسإلا

 ىلإ م1991 وياما" قفاوملا ه١ 41/8 مرحم 4 ىلإ ه511١/ ةجحلا وذ 5١ نم « ةدحتملا

 دجاملا ةعمج زكرم : يبد . ةبيغز نب نيدلا زع هسراهف عضوو هل مدق /م1991 ويام5

 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا : طابرلا ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج : ثارتلاو ةفاقثلل

 . 118 ص . ص 559 2 جسأ . [ 11911. ( وكسيسيإ ) ةفاقثلاو مولعلاو

 )١( بلطلا مقر )١51/1( .

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)

 . 7١ ص . ( يجولوكيدوك

 . ةحفصلا و قباسلا عجرملا سفن 60

. (4515) بلطلا مقر (5)



 ١ 8 . ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 ةيرهزألا حرش ظافلأ لحل ةيولعلا دوقعلا ديارف " طوطخم : كلذ لاثم

 ناونعلا ةحفص ىلع فلؤملا ركذ ثيح ,.27" يئاهوسلا دمحم نب ميهاربإل

 ةيدمحملا ةقيرطلا " طوطخمو . طوطخملا يف ةمدختسملا تارصتخملا ةلالد

 ةمئاق طوطخملا لوأ ىف دجوي . 20" يلك ربلا يلع ريب نب دمحمل ةظعوملا يف
 ش . هلخاد ةمدختتسملا تارصتخملاب

 ( زوليليسلا ) قرولا ةدام ىلع ىذغتت يتلا ةضراقلا تارشحلا يه

 ١ م 1 017 ثانكس هلا ) دكت 6

 . ام باتك ةباتكب رحآ صخشل صخش نم رمأ وه

 )١( بلطلا مقر )5508( .

 . )١١1١8( بلطلا مقر (؟)

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (7)

 . 06-010 ص . يجو اوكيدوك
 . ةحفصلاو قباسلا عجرملا سفن (4)

, ةماعلا تالاخلا « يناثلا لصفلاب خسنلا وأ فيلأتلا خيرات ةباتك يف لمجلا باسح : رظنا (4)



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١ هو

 ٠ م ' ("1ُدَْسُملا « ُداَتْسِإلا '
 يف هرثكأو مدقألا ىلإ ثدحألا نم مهنع ذخألا مت نيذلا خويشلل ركذ وه

 ثيدحلا بتك .

 ُتاَراطإلا . ٌراَطإلا 2) ١ ['

 . ةقلتخمم تاكامسب ةمهذم وأ ل

 ' م ' 29فيِلأَتلا  َفّلَأ 6

 . 2/لبق نم ًادوجوم نكي مل ديدج ئش عادبإ وه
 "0 م ' "شضيبِنَتلا « ضْيَب - 4

 نوكت ًابلاغو هفيلأت يف ةيئاهنلا رهو باتكلا ديوست ىلت يلا ةلحرملا يه
 . هسفن فلؤملل

 فيلأت ريدردلل كلاسملا برقأ حرش ليمكت" طوطخم : كلذ لاثم

 نم غارفلا مت هنأ هتمتاخ يف ركذ ثيح . (0"يوابقعلا دمحأ نب ىفطصم
 . ها)51 ماع هضيبت

 ص . تامولعملاو ١١ - ١١ ٠

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (5)

 . 58 ص . ( يجولوكيدوك

. (59548) بلطلا مقر 3(



 +١6 .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

  

 لقنلاب هرجملا موقي دقو , فيلأتلا نع ةلقتسم ةفيظو ديرجتلاف يلاتلابو « لقتسم

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا )١(

 . 55 ص . ( يجولوكيدوك

 . )5١5( بلطلا مقر (؟)

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)

 . 1١ ص . (يجولوكيدوك

 . )9/5١5454( بلطلا مقر (:)

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (5)

. 054 ص . ( يجولوكيدوك



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا. نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١ 6؟

 دلجي دقو « دحاو دلجم يف اءزج نيثالث ىلإ مسقم وه ثيح « ميركلا نآرقلا نم

 رثكأ ىلع مسقم ام ًاباتك نأ وأ « دلجم يف ءزج ىمسيف « لقتسم فالغ يف ءزج لك
 مسا هب نوكي دق نتم درح هل دلجم لكو باتكلا ةمدقم هب لوألا دلجملا « دلجم نم

 هب ديرأ ثيدحلا ملع يفو « صنلا ةمتاخ هب ريخألا دلجملاو خسنلا خيراتو خسانلا

 . "ةفرع نبا ءزج" لاثم « نيعم بلطم ىلع لمتشي ريغص فيلأت
 1١ ١ ©0ليلخَتلا « َدّلَج 14

 . خلإ . . . ًأشامق وأ ًاعمشم وأ ًادلج وأ ًانوترك نوكي دق « باتكلل فالغ عضو وه

 . ؟دلجلا نم هتدلج . 47" يريرحلا تاماقم ' طوطخم : كلذ لاثم
 : ٌ : (0) كلم ث َسَلَج

 تحت باتك يف اهيف رودي ام ةباتك متي « ةيبدأ وأ ةيملع ةسلج وه .« سلجملا

 )١( ةطقن تالاحلا لصفب ةلثمألا رظنا )5-٠١( .

 سوماق) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)

 . 04 ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (0)

 . (950) بلطلا مقر (4)

 . نيسح ميهاربإ دومحم فارشإ / ةيرثأ ةينف ةسارد : ةرهاقلا ةنيدمب ةيرثألا تاعومجملا

 . ٠٠١8 « ةيمالسإلا راثآلا مسق -راثآلا ةيلك -ةرهاقلا ةعماج-(ريتسجام) ةحورطأ

. 14 ص ء ١حجبم . جما



 ١ م .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 . ناصقن وأ ةدايز نود ام فلؤمل ةيملعلا ةداملا عمجب موقي يذلا وه : عماجلا

 نبا طبس" هعمج « 0" رضرافلا نبا ناويد" طوطخم : كلذ لاثم
 . ناصقن وأ هنم ةدايز نود ضرافلا نبا توم دعب ؛ ' يلع «٠ ضرافلا

 . ًاعم ةدلجم (بتكلا) لئاسرلا نم ددع وه : ؟"7عوُمْجَم
 او ١ ١ ةفاحملا /١ ١

 ريغ قاروألا فارطأ ةيحان نم ةيبناج فاوح ثالث باتكلل .« باتكلا ةفاح

 . فراخز اهيلع مسري دقو هفلؤمو باتكلا ناونع اهيلع بتكي دقو « ةطيخملا

 "وو ' (4/َنْئَمل | دوحح 6

 خسانلا مسا نم خسنلا تانايب لع لمتشي صنلا ةياهن يف بولقم ثلثم وه

 . خسنلا ناكمو خسنلا خي دراتو

 1 م "10 ريِرْخَتلا ) رّرح 8 ١4

 . 23" يقن ضايب ىلإ ةخسنلا داوس نم تاكا لقن وهو قاتعإلا هنأك '

 . 07 /8665) بلطلا مقر 60

 سوماق) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)

 . 777 ص . (يجولوكيدوك

 . ٠١5 ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا ()

 . ٠١١ ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (8)

 . 714 . 5١ ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (5)

 : ةرهاقلا . ؟ط . مولعلا حيتافم . بتاكلا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ ٠ يمزراوخلا (5)

. ٠050ص . ص64١ . ١98١ « ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم تاروشنم



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 5 6 ١

 نمحرلا دبع نب دمحمل بارعإلا دعاوق حرش ىلع ةيشاح ' طوطخمم : كلذ لاثم

 ها و ' هفلؤم لوق هتمتاخ يف درو 27" يومحلا

 'م ٠ يبئاوحل ' يالا ءاَشَح ٠

 ١" لتايلجلا ' ا 7 ['
 هوحنو فحاصملا رن ىف نارا بهذلا ءام لامعتسا يه .

 ؟؟0ٌةَمئاَكلا « منح ' | '

 يف خسنلا تانايب لبق باتكلل ةيملعلا ةداملل ةبسنلاب فلؤملا هركذ ام ةياهن

 كلذ ىلع لدتسيو 3 ةريخألاو ىلوألا ريغ طوطخملا قاروأ ضعبل دقف وه

 . ضعبلا اهضعب عم طوطخملا تابيقعت قفاوت مدع نم

 : 21!ُةيِنِياَرَعَع « َنَوَعَع 2 14

 ريزو وأ ريمأ وأ ناطلس ةزوحب ىتلا ةطوطخملا ةخسنلا ىلع قلطت : ةينئازخ

 )1١( بلطلا مقر )١179( .

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : أضيأ رظنا (')

 . 1١ ص ( يجولوكيدوك

 . 1١ ص . قباسلا عجرملا سفن 9

 . ١7١١ ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (5)

 . ١١4 ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (5)

- سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (5)



 ١ 6 .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 زيمتت يهف مث نمو « ةرهملا نيطاطخلا دحأ اهخسنب فلكي ةداعو « ملاع وأ

 . ديلجتلاو نيمثلا قرولاو ةردانلا فراخزلاو ليمجلا طخلاب

 ' و " (9ٌطوُطُسَم , "1" ()طَحلا ء طخ ١١
 خسنلاو ثلثلاو يفوكلا « اهنم ةريثك عاونأ طخللو « ةباتكلا يأ : طخلا

 . خلإ ... يسرافلاو

 لبقف « ةعابطلا رصع لبق ديلا طخب بتك يذلا باتكلا وه : " و ' طوطخملا
 روهظ عم نكل « "باتك" حلطصم طوطخملا ىلع قلطي ناك ةعابطلا رصع
 اهنيب زييمتلل ةطوطخملا بتكلا ىلع طوطخم حلطصم قلطأ عوبطملا باتكلا
 . ةعوبطملا بتكلا نيبو

 : ' م ' سيمخّتلا ء سمح - "5

 . رخأ فلؤم لبق نم لعفلاب ةدوجوم ةديصقل سماخ رعش تيب رطش عضو يأ
 ' م ' "0ةلاسرلا "' 

 وأ ةدرفم نوكت نأ نكميو « اهقاروأ ددع ةلقب زيمتتو « بيتك وأ ثحبم يه

 . ًاعومجم نوكتل رثكأ وأ ىرخأ ةلاسر عم

 يبرع مجعم ةعانص وحن . ديس داؤف نميأو ٠ ؟1/ ص . ( يجولوكيدوك -

 رضاحلا اياضق : يبرعلا ثارتلا يف . 798 - ١97 ص . تاطوطخملا تاحلطصمل

 ةمدخل ةكرتشملا ةئيهلل عبارلاو ثلاثلا نيعامتجالا تالخادمو ثوحب ) لبقتسملا قافأو

 « ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم : ةرهاقلا «٠ نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت /يبرعلا ثارتلا

 . 59 ص . ص الا" . 7٠٠١7 « مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا

سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : اضيأ رظنا )١(



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 5 ١

 ' 20)ضْنلا ُجِراَوَح

 يساسألا صنلا ريغ طوطخملا ةلحرو خيرات ةفرعم يف ديفي ام لك يه

 ةمالعلاو 'قرولا عونو تاحيحصتلاو تاعامسلاو تافيقوتلاو تاكلمتلا ) لثم

 . ( خلإ ....فراخزلا عونو ديلجتلا عونو ةيئاملا

 . قارب رظنملا ىبهذ ءالطب فراخزلاو لاكشألا ءاسكل ةينف ةقي

 فحيصملا بيهذتب ماق" هيف ركذ (7"ويرك نآرق" طوطخم : كلذ لاثم

 . " يرونلا دمحم

 ' م ' !*مشَرِب ء مَسَر ل“
 هل بتكي نأ خسانلا نم بلطي « ةهاجو يذ ام صخش نم رمأ وأ موسرمب يأ

 . ابتاك هذختي نأ وأ

 ةغالبلا يف ةيدنقرمسلا ىلع يولملا حرش ىلع ةيشاح' طوطخم : كلذ لاثم

 دبع يركب خيشلا ةدمعلا مسرب" هتمتاخ يف ركُذ « 0*2" ريبكلا ريمألا دمحمل

 . "اجرجب هتايح لاح يف ةيكلاملا ةداسلا يتفم نمحرلا دبع معنملا

 . )55١7( بلطلا مقر (0)

 عجرملا سفن : " باتكتسالا " ًاضيأ رظنا ٠ ' بتكتسا ' ةملك ىنعملا يف يواست (:)

. ١ 4ص . قباسلا



 ١ ها/ .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 0 ١1
 وأ لازغل نوكي دقو « هيلع ةباتكلل حلصي ثيحب حجلاعملاو ققرملا دلجلا وه

 . خسن وأ بتك يأ : ' م ' موقرم . ويقزتلا « مقر "1 أ ءااا 1

 نب دمحمل لاثملاب ةراعتسالا حاضيإب لاقملا نيسحت " طوطخم : كلذ لاثم

 . "ىيرغملا دمحم نب دمحأ همقر" : هتمتاخب ركذ . 7" ىعاجسلا

 عضو اذكو . باتكلا قاروأ نم ةقرو لك ىلع مقر عضو اضيأ هيناعم نمو

 حاضيإل « تاملكلا وأ لمجلا وأ مالكلا ءازجأ نيب ةنيعم ةيحالطصا تامالع

 . ماهفإلاو مهفلا ةيلمع ريسيتو فقولا عضاوم

 : "1 ١ ("0ةيِمْرَتلا © َممَر 98
 - فلتلا رهاظم دحأب باصملا طوطخملا اهب رمي لحارملا نم ةعومجم وه

 الالحإو « هتلاح يف روهدتلا فقول - خلإ . .. ةضرأ لكأ « قرح « ةبوطر

 . هتدام نم ةدوقفملا ءازجألل

 )١( ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا 51 .

 . )3/1١95١( بلطلا مقر (9)

 . )57١١( بلطلا مقر )

 سوماق') يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : اضيأ رظنا )0

. 19 ص . ( يجولوكيدوك



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 00106

 دروف ) فلؤملا طخبب ةخسن نم لقت ايل. 20" راسخ لوركا 5 ةزمح نب 1

 ' نيمأ ريدقلا كلملا هنع افع ريقحلا (دمحمم ملاع) هربز ىهنا' هصن ام هتمتاخب

 "ا ' ("0َفراََخَر 1 ٌةَفَرْخَر ) فَرْخَو مو

 . ةبهذم وأ ةنولم ةيتابن وأ ةيسدنه نوكت دق تاموسرب باتكلا نييزت يه
 1 م ل طيس .- 3”

 0 . . . ٠

 دمحم نب دمحمل « ريادلا لضف تمس دعب حارختسا ' طوطخيمم : كلذ لاثم

 . 247" ىنيدراملا طبس
 ' م " رفِس - "ا

 ىلع ديت“ طوطخمب هرو دلج هيلع ناك امل الإ ًارغس لاقي ال ليقو دلجملل

 نم تافطتقم هب لجسي ةداعلا يف « هلوط فصن نم لقأ هضرع طوطخم يه

 . (3 /5516) بلطلا مقر )(

. (5059) بلطلا مقر (4)



 ١8 .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 لوطلا ) هسايق . ١٠"سدألا ىف ةنيفس" طوطخم : كلذ لاثم
 . ةيرعش دئاصق ىلع لمتشيو « ( مس "١صضرعلا ال 5

 ' م ' 0ُثاَعاَمَّسلا « ٌعاَمَس « َعِمَس 64
 ىلع مهؤامسأ لجست نيذلا نيعماسلا نم ددع ىلع باتكلا أرقُي نأ وه

 طوطخملا ىلع نيعماسلا ءامسأ لجسي بتاك عامسلل نوكيو «٠ طوطخملا

 اهيقلي يتلا تايورملا عماسلا وأ ذيملتلا عمسي نأ وه : حلطصملا يف عامسلاو '

 وأ "نع تعمس " لثم ةرابعب اهل مّدَّقيو « هباتك نم اهأرقي وأ هتظفاح نم خيشلا

 يف تاعامسلا امأ « "نالف َيلَع لَمأ' وأ "نالف ّيلَع ىلمأ" وأ "ينثدح '

 ام فّئصُم رارقإ) : لوألا : لاكشأ ةثالث ىلع انيلإ تلصوف ةيبرعلا تاطوطخملا
 هفنصم ىلع باتك عامسب بلاط رارقإ يناثلاو « هباتك هيلع عمس ًابلاط نأ هطخب
 لكشلا « لاكشألا هذه عسوأو . فنصملا خيشلا ىلع عامسلاب رابخإ ثلاثلا

 . تازاجإلا لاكشأ متأ لكشلا اذه يف عاّمسلا ةزاجإو « ثلاثلا

 حالص " روتكدلا اهددح طورش ةعست عامسلا ةزاجإ صن لمتشي ام ةداعو

 ام ىلع صنلا - . نيعماّسلا ءامسأ -7 . عمسملا مسا ١- : ىتآلا يف دجنملا

 . ةءورقملا ةخسنلا -50 . ئراقلا مسا -5 . باتكلا نم نورضاحلا هعمس

 خيرات -9 . عامَّسلا ناكم -8 . تبثو ّمَص ظفل دورو -/ . عامسلا بتاك -5

 . "9" هتدمو عامسلا

 )١( بلطلا مقر )49/8( .

 . ليقتسملا قاقآو رضاحلا اياضق . يرخلا ثارثلا 0 تاطوطخملا

. ؟ا7ا/ ص . تاطوطخملا ملعو طوطخملا يبرعلا باتكلا . ديس داؤف نميأ (؟)
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١و

 نوكت ًامئادو باتكلا فيلأت يف ىلوألا ةلحرملا يهو ةدوسملا بتك يأ
 1 . هسفن فلؤملل

 نب يزاجحل ناوخإلا ةفحت حرش ىلع ةيشاح" طوطخم : كلذ لاثم
 ماع اهديوست نم غارفلا ناك" هتمتاخ يف ركُذ (©"7"يودعلا بلطملا دبع

 . "(ه49١1١)

 هتقيرطو فلؤملا جهنم انل حضوُي يذلا باتكلل لوألا لكشلا يه : ةدوسملاو '

 لقنلا لامكتسا ةرورض ىلإ اهيف ريشي ام ًاريثكو اهفينصتو اهبيوبتو هباتك ةدام عمج يف
 ىلإ داوملا ضعب هنم لقت وأ هيلع فقو دق نكي مل باتك ةعجارم وأ هئيعب ردصم نم

 ةدوسملا يف هقيسنتو باتكلا بيترت فلتخي ام ةداعو « اهب قّيلأ نوكت ىرخأ باوبأ
 ليدعتلاو ةفاضإلاو بطشلاو طشكلاو وحملا اهب رثكي امك « ةيئاهنلا هتروص نع

 نم ريثك يف اهنأ الإ لصألا نم ةبيرق ةدوسملاو « ... تارايطلاو تاقاحلإلاو

 . "7" هتضيبم يف فلؤملا هيلإ لصو يذلا لامكلا ةياغ غلبت مل نايحألا

 ' م 7 (4)خدّشلا ء حرش 4١

 ةضماغ تناك اذإ ٠ فلؤملا اهدارأ يتلا يناعملا حاضيإو فشكو ريسفت وه
 شم

 حرش « طسوتم حرش « ريغص حرش لوألا : تايوتسم ثالث ىلع نوكي دقو

 . ٠١( /”1٠/؟) بلطلا مقر (؟)

 . ؟الا/ نص . تاطوطخملا:ملعو طوطخملا ئبرعلا باتكلا . ديس داؤف نميأ (9)

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : اضيأ رظنا (4)

. /١7 ص . ( يجولوكيدوك
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 ١5١ .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 . 237( ريبكو طسوتمو ريغص) حورش
 0 م 1 ديَط هلا ) َرطَش . 1

 , رخآ فلؤمل لعفلاب ةدوجوم ةديصقل رعش تيب (فصن يأ) رطش عضو يأ

 "3" يراصنألا ايركزل يقارعلا ةيفلأ حرشب يقابلا حتف" طوطخمم : كلذ لاثم
 فيطللا دبعل ىراخبلا ناسح ىبأ حدم ةديصقل ريطشت طوطخملا ةياهن ىف دجوي

 : ىوامشعلا

 ' م 7 دهاش « َدِهَش 4

 . ءارش وأ فقو وأ كلمت ىلع نوكي دق دهاشلا

 دمحأ خيشلا نم لك ةيشاحلا هذه فقو ىلع دهش" هيف ركُذد « "9" يواربلا

 م ' حيجصن 2 ححَص 5
 ىلع وأ . فلؤملا ةخسن ىلع ءاوس باتكلا ةعجارمب صخش موقي نأ وه

 ءخلإا.. هتياور هل زيجأ نم وأ هسفن فلؤملا ىلع وأ « اهنم خوسنملا ةخسنلا

 . ةمزاللا تاحيحصتلا لمعب موقي مث

 لعب ركذ ؛ 00 (ملسم حيحص) حيحصلا عماجلا" طوطخم : كلذ لاثم

 )١( ؟جم . نونفلاو بتكلا يماسأ نع نوئظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم ةفيلخ يجاح .

 )3و9 ص .

 . )١7757( بلطلا مقر (9)

. (؟:9) بلطلا مقر )0(



' 
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف "١ 1؟

 وبأ نيدلا سمش مامإلا هححص دق ملسم مامإلا حيحص نأ " لوألا ءزجلا ةياهن

 كلذ لاقو . ه 1١0١ ماع هسلاجم يف يصمحلا نيدلا ءالع نب دمحم هللا دبع

 ع

 1 ءاطخألا بيوصت اضيأ حيحصتلاو ٠ , دامع نب ىلع نب دمحم هبتكو

 . ةيبارعإلا تاكرحلاب
 م ةعلاطم ؛ علاط - 4 20 0 5)"( , ١

 . ةعلاطملاب هيلع هعيقوتو « ام صخش ةطساوب باتكلا ةءارق وهو « رظنلا ىنعمب

 دجوي « 47" يدنقرمسلا دمحم نب رصنل هقفلا هنازخ' طوطخم : كلذ لاثم
 . ةعلاطم هب

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا )١(

 . 1894 ص . ( يجولوكيدوك

 . ١9١ ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (0)

 ص . تاطوطخملا تاحلطصمل يبرع مجعم ةعانص وحن .ديس داؤف نميأ : اضيأ رظنا (©)

 تالخادمو ثوحب : لبقتسملا قافآو رضاحلا اياضق : يبرعلا ثارتلا يف . 798-07

 لصيف ريرحتو قيسنت / يبرعلا ثارتلا ةمدخل ةكرتشملا ةئيهلل عبارلاو ثلاثلا نيعامتجالا
 ..584- 1١١ ص . تاطوطخملا قيقحت دعاوق . عابطلا دلاخ دايإو « ١55 ص . نايفحلا

 . ىلوألا ةيبيردتلا ةرودلا : ديلجتلا ىلإ ميمرتلا نم يمالسإلا يبرعلا طوطخملا ةعانص يف

 قفاوملا ه١ 41/8 مرحم 4 ىلإ ه511١/ ةجحلا وذ 75 نم « ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا - يبد

 . 177 ص ةبيغز نب نيدلا زع هسراهف عضوو هل مدق /م1991 ويام ١5 ىلإ م991١ وياما“

. (58758) بلطلا مقر (4)



 ١ .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 ام ئش كاردتسال هباتك قاروأ نيب فلؤملا اهعضي ةيقرو ةصاصق يه ةرايطلا

 دحأ موقي نأ وأ ٠ بوتكملا صنلا ىلع ءاملعلا دحأ نم قيلعت وأ « صنلا يف هتاف

 . بوتكملا صنلاب ام طاقن ىلع نيفلؤملا ضعب تاقيلعت داريإب نيسرادلا
 دعسأ نب دمحمل ةيدضعلا دئاقعلا حرش ' طوطخم : كلذ لاثم

 نيرخآ نيفلؤمل تاقيلعت اهب ةرايط ةقرو نورشعو ىدحإ هب دجوي , 0" يناودلا

 . [يتاخلخو « مساقلا وبأو يوبنلكو يضاقلاو يتوكليس] مه

 ' ()ُتابيِقْعّتلا « َبَّشَع 9
 ىرسيلا ةحفصلا يف ةملك لوأ ةباتك راركت نع ةرابع « ميقرتلل ماظن يهو

 . ىنميلا ةحفصلا يف ةملك رخآ تحت
-_ 

5 3 2 2 3 
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 ةقرولا ضيرعتب الإ ىرث الو « مهقرو زييمتل قرولا عانص اهعضي ةمالع يه

 . خلإ ... ةيزيلجنإلا

 )1١( بلطلا مقر )١/١51475( .

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)

 تاحلطصمل يبرع مجعم ةعانص وحن . ديس داؤف نميأو . 78ص . ( يجولوكيدوك

 لبقتسملا قافآو رضاحلا اياضق : يبرعلا ثارتلا يف . 798 - 79” ص . تاطوطخملا

 / يبرعلا ثارتلا ةمدخل ةكرتشملا ةئيهلل عبارلاو ثلاثلا نيعامتجالا تالخادمو ثوحب )

 طوطخملا . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبعو . 7517ص . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت

 . ١١5 ص . يبرعلا

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)

. 3١١ ص . ( يجولوكيدوك



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف 5" ١

 ميركلا دبع نب ميهاربإل بارعإلا ةصالخ" طوطخم : كلذ لاثم

 . ("7ةلهأ لكش ىلع هب ةيئاملا ةمالعلا « "١7 يسوطلا
 ١ ("7تاتكلا ٌةَبْلُع ١

 ظفاحتت « قرولاو دلجلا وأ دلجلا نم ةعونصم باتكلا فالغ ريغ ةبلع ىهو

 . فلتلا لماوع نم باتكلا ىلع

 ' م ' ((0ُتاَقيِلْعَتلا « ُقيِلْعَتلا « َقّلَع 5

 برقا حرش ىلع ةيشاح] طوطخم : كلذ لاثم . فلأ ىنعمب ىتأي دق

 ماع ةعمجلا موي ةخسنلا هذه قيلعت نم غارفلا ناك " هتمتاخب درو « *0[كلاسملا

 . خسن ىنعمب يتأي دقو . (ه )١189 ماع هخسن خيرات امنيب "(ه77١)

 فيصنلا ةليل ىلع مالكلا يف نانملا ميركلا بهاوم " طوطخم : كلذ لاثم

 هخسن تانايب قبس « 20" يطيغلا نيدلا مجنل ناخدلا ةروس ةحتافو نابعش نم
 ' قيلعتلا طخ ' يبرعلا طخلا عاونأ نم عون ىنعمب وأ « "هقلع" ظفل

 )١( بلطلا مقر )158( .

 ىلع ةسارد : ةيبرعلا تاطوطخملا يف ةيئاملا تامالعلا . ميهاربإ قداص دمحم ريمأ (؟)

 ةحورطأ . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع فارشإ / ةيرصملا فاقوألا ةبتكم تاطوطخم

 . تامولعملاو قئاثولاو تابتكملا مسق « بادآلا ةيلك « ةرهاقلا ةعماج . ( ريتسجام )

 . ١٠/ص . قحالم ص415 « ص94١ . 5٠٠١٠8 « تابتكملا ةبعش

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (")

 . 7١١5 ص . ( يجولوكيدوك

 . 79 ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (:)

 . (2915) بلطلا مقر (4)

. 29/751130 بلطلا مقر 6



 ١ "6 .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 نوكي دق . هفلؤم هب هامس يذلا باتكلا مسا كلذكو ةمالعلا وه

 ناونعلا فلؤملا ركذي'ةلاحلا هذه يف نوكي ال دقو ناونع ةحفص طوطخملل

 ناونعو هفلؤم هب هامس يذلا باتكلل يمسر ناونع كانهو « هباتك ةمدقم يف
 . سانلا نيب هلامعتسا جرد « ةرهش

 نيب رهتشا هنكلو " حيحصلا عماجلا " هفلؤم هامس يراخبلل باتك : لاثم

 . "يراخبلا حيحص " مساب سانلا

 1١ ١ 29 طوُطخملا ُةحتاَف 4
 زيمت يتلا " ةلدمحلا " اهنم « ةلمسبلا دعب هب باتكلا ئدتبي ام لوأ يه

 أدبت دقو « هدعب امو « " دعب امأ " حلطصم اهنمض لخديو « رخآ نع أطوطخم
 . دعب امأ وأ ةلدمح نود ةرشابم باتكلا صنب ةحتافلا

 : "لصاوف ؛٠ (9ةلصافلا هه

 دق لمجلا نيب لصفلل خسانلا اهمدختسي ميقرتلا تامالع نم ةمالع يهو

 . دادملا نول سفنب وأ صنلا دادمل فلاخم نولب ةئولم نوكت

 مولعلا نم يأ يف ام ةلأسم وأ ةظعوم وأ رعشلا نم ًاتايبأ وأ ةيبط ةفصو نوكت دق

 طوطخملا شماوه ىلع وأ ةمتاخللا دعب وأ ناونعلا ةحفص ىلع بتكت دقو « ةفلتخملا

 )١( يجولوكيدوك سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ ( .

 ص 5١54 - 03751١96

 قحلا دبع راتسلا دبعو . ١١١ . ٠١" ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (0)

 . 7719 ص . يبرعلا طوطخملا . يجولحلا

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (9)

. 3١١ ص . ( يجولوكيدوك
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١55

 . هب ةقالع اهل نوكي ال دقو طوطخملا عوضومب قلعتت دق « نيرحأ صاخشأ ةطساوب

 نب يلعل يناهتلا هجوو ينامألا زرح حرش ئراقلا جارس ' طوطخم : كلذ لائم

 . رعشلا نم تايبأو « دئاوف هناونع ةحفص ىلع دجُو "١7 مصاقلا نب نامثع

 وأ دارطتسالا : ىنعت اهنإف طوطخملا نتم لخاد "ةدئاف" ةملك تركذ اذإو

 . ")عضوملا اذه يف اهركذ ديفي ةمولعم ىلإ ةراشإلا
 ' م ٠ ؟9ِباَقُملا « ُهََباَقُملا « َلَبَك
 . ةضراعم اضيأ ىمستو « هنم لقن يذلا لصألا ىلع صنلا ةعجارم يه

 نب نمحرلا دبعل ريسلا بيرغ حرش يف فنألا ضورلا ' طوطخم : كلذ لاثم

 اع فلؤملا لص ىلع ةل ةلباقملا مت" هتمتاخ دعب ركذ ' 17" يمعئخلا هللا دبع

 )١( بلطلا مقر )770176( .

 ةطقنلا : كلذ ىلع لاثم رظنا (؟) )١١- )5ةماعلا تالاحلا « يناثلا لصفلاب .

 0١بلطلا مقر 9017 .



 ١ 51/ .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 ؛ م , (11ةَوُّرَقُم 4 مَدَق - 6ث

 ىفو هباتك ناونعو همسا فلؤملا اهيف ركذي «٠ باتكلا لوأ ىه : ةمدقملا

 نوكتي ىتلا لوصفلاو باوبألاو . هرداصمو « هباتكل فيلأت ببس ةريثك نايحأ

 . اهنم
2 

 سس يناوه

 1 ريراقت ٠ تارّيرقت « ٌريرقت «٠ رّرق - 6

 ىنعمب : ريراقتو 4 تاريرقتو 6 ريرفت تاملك درس ثثيح

 تاقيل و ١ ) ' يشاوح !؛

 . "0" يوارحنلا

 ! م 0! ظيِراَقَتلا . ظيرْقَتلا ء َظَبَق ١"

 . باتكل نوكت ام ةداعو حدم ىنعمب

 م7 : 05 ت1

 . )١١/581١( بلطلا مقر (9)

. (”0954) بلطلا مقر (8)



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١57

 امأ « تارشحلاو سوسلاو ةضرألا نم باتكلا يمحي هب لسوتلا نأ سانلا دقتعي

 . 2)2"(متكيك) فرحم لكشب ةملكلا هذه اهيف رهظتف ةيبرغملا تاطوطخملا

 ' م ' سيراَرك ٠ ٌةَسآأ كلا <

 تاقرو رشع نم ةداعلا يف نوكتت يهو طوطخملا نم ةمزلملا ىلع قلطت
 ةرشع نم رثكأ هقاروأ ددع يذلا طوطخملاف يلاتلابو « (ةيجوز تاقرو سمخ)

 طوطخملا سيرارك ددع ةباتكب خسانلا موقي انايحأو « تاسارك ةدع نم نوكتي

 . سيراركلا مقري انايحأو ناونعلا ةحفص ىلع

 ' و ' (9ثْغَكلا "5

 . بنج ىلإ ًابنج اهيف سيراركلا طييخت متي يتلا ةفاحلا وه

 فيلأت لمكي نأ نود فلؤم تومي دقف . باتك فيلأت ليمكت نوكي نأ امإ

 . ")باتكلا اذه ليمكتب رخآ فلؤم موقيف هباتك

 نبال رئاظنلاو هابشألا نم سداسلا نفلا ةلمكت " طوطخم : كلذ لاثم

 نب رمع" "ليمكتلا" فلؤم نأ هتمدقم يف ركذ « 27" ميهاربإ نب رمع « ميجن
 . "رئاظنلاو هابشألا" باتك بحاص "ميجن نب نيدلا نيز" وخأ "ميجن

 وأ هتوم - ام ببسل باتكلا خسن خسانلا لمكي ال دقف « باتك خسن ليمكت وأ

 ليمكتب رخآ خسان موقيف - خلإ . . . خسنلا نمث يف باتكلا كلام عم هفالتخا

 يقوش دمحأو . 0 47ص . تاطوطخملا ملعو طوطخملا يبرعلا باتكلا . ديس داؤف نميأ )١(

 . 719 ص . ( يجولوكيدوك سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا )١(

 . 504 ص . ( يجولوكيدوك

 . ةصاخلا تالاحلا « يناثلا لصفلاب ج-ا/ ةطقنلا : كلذ ىلع لاثم رظنا ()

. (11/51) بلطلا مقر (4)



  

 ١584 .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 نيدلا مجن خيشلا جارعم يف عقو امل نيبتلا نسح ' طوطخم : كلذ لائم
 تاكو خسانلا 1 لبث هتمتاخ يف ركذ ) "5 "يبلحلا مي ممحاربإ نب يلع فيل

 هم ريخألا 7

 م '"")ٌضْخَلُم « ٌصيخلت . ٌصخَل - "5
 . ةزجوم تارابع يف نكلو ىنعملا سفن نيمضت يأ « راصتخالا وه

 ' | ' 29قرُدَلَت 2 َثَوَل 5

 . ًادماج وأ الئاس وأ ًايزاغ ناكأ ءاوس ىذأ نم طوطخملا بيصي ام لك وه

 "م "097 َنْنَم

 تاراصتخاو .تاقيلعتو يشاوحو حورش لمع نكمي يذلا صنلا وه

 . مالكلا يف دنسلا هيلإ ىهتنا ام اضيأ وهو « هيلع

 ' ١ (©2داَرِملا 48

 رمحألاو .دوسألا : اهنم ةدع ناولأ هلو طوطخملا هب بتكي يذلا ربحلا وه

 . خلإ ... قرزألاو

 م ' جوُرْمم « َجّْرَم
 حرش فلؤملا لوقي امدئنعف ؛ "حرش" حلطصمب ةنورقم ةملكلا هذه يتأت

 )١( بلطلا مقر )8510( .

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)

 . 835 ص . ( يجولوكيدوك

 . 850 ض . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا .(0)

 . 1١" ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (5)

. 78١ ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا (5)



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ال

 . نيفلتخم نيفلؤمل رخآ حرش نم رثكأل هتءارق دعب هحرش ىقتسا هنأ يأ جوزمم

 ١/ 2خسن ىلعمب ؛ ' م قسم .

 درو 27" ئراصح لزوكلا ةزمح نب دمحمل دوجسلا "' طوطخم : كلذ لاثم

 ةئامو رشع نامث ماع مرحم ةرشع (دمحم ملاع ) ريقفلا هدبع هقشم' هتمتاخب

 'ه فلأو

 ' م ' (0قّلَمّتلا « َكَلَم 5
 ددحي ًانايحأو هتزايح يف تحبصأ ام باتك ةخسن نأب ام صخش نم ةراشإ وه

 ىلع دوهشلا ءامسأ ركذي ًانايحأو « (الثم ءارشلاب) ةخسنلا اهب زاح يتلا ةقيرطلا

 . ءارشلا نمثو ءارشلا اذه

 7" يواطنملا يلع نب نسحل ريرحتلا ىلع ةيشاح" طوطخم : كلذ لاثم
 : لوقي نأب ٠ كلمتلل ةغيص نم رثكأ كانهو « أشرق )3٠١( ءارشلا نمث هب ركذ

 ىلع أمتخ عضي نأ وأ ' نالف هدبع ىلع ىلاعت هللا ننم نم ' وأ « " نالف كلم '

 . همسأ هب طوطخملا

 عضي نكلو متخلا ىلع همسا عضي نأ كلاملا فكنتسي نايحألا ضعب يفو

 . خلإ . . . " ىنسح هللاب ينظ" ةرابع لثم طوطخملل هتيكلم زيمت ةرابع

 يناهتلا هجوو ينامألا زرح حرش ئراقلا جارس" طوطخم : كلذ لاثم

 )١( بلطلا مقر )15/1550( .

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (؟)

 يبرع مجعم ةعانص وحن . ديس داؤف نميأ : ًاضيأو . 85 ص . ( يجولوكيدوك

 رضاحلا اياضق يبرعلا ثارتلا يف . 598- 597” ص . تاطوطخملا تاحلطصمل

 ةمدخي ةكرتشملا ةئيهلل عبارلاو ثلاثلا نيعامتجالا تالخادمو ثوحب : لبقتسملا قافأو

 . 7197 ص . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت / يبرعلا ثارتلا

. (58850) بلطلا مقر (9)



 ١ا/ ا .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 يرقملا ليعامسإ كلم" هناونع ةحفص ىلع ركذ "2١7 حصاقلا نب نامثع نب يلعل
 تخأ بنيز مهنم سولفلا ضبق يذلاو يناونشلا نسح نب ناميلس خيشلا دي ىلع

 ' ميهاربإ ديسلا موحرملا
 ' ما" جت 307

 ةزمح نب دمحمل سرعلا ةميلو ' طوطخيم : كلذ لاثم . هفيلأت نم ىهتنا يأ

 نسحو هناحبس هللا دمحب ةلاسرلا تزجن " هتمتاخب ركذ « 7" يراصح لزوكلا
 كلس يف مظتنملا كرابملا ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا مويلا يف هقيفوت

 . "فلأو ةثامو عست ماع روهش
- 

 م ' "/حِساّنلا ء مسن ح4

 ةباتكلا قيسنت ينعت يهو ٠ فلؤملا وأ خسانلا اهركذي دق « هبتك يأ : هقسن

 . اهب ةيانعلاو

  0١(9ثبقتلا , حقت ٠م ١
 يذلا فلؤملاب حلطصملا اذه طبتريو « صنلاب ةدوجوملا تادايزلا فذح وه

 . ةيئاهنلا هتروص يف هجرخي يكل هفلأ ام دعي

 دمحأ نب دومحمل قئاقدلا زنك حرش يف قئاقحلا زمر" طوطخم : كلذ لاثم

 )١( بلطلا مقر )0770390 .

 . )١/١1550( بلطلا مقر (؟)

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)

 . ١١” ص . ( يجولوكيدوك

. 87 ص . قباسلا عجرملا سفن : ًاضيأ رظنا )0



  

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف "١

 . " ه 81١8 يه حيقنتلاو فيلأتلا نم ءاهتنالا ماع نأ هتمتاخب ركذ 03١ ٠ ىنعلا

 : تاكن 2 تكن  ا/ا/

 نالف ةفلاخم وأ ةقفاوم امإ يهو ركف ناعمإو رظن ةقدب تجرخأ ةقيقد ةلأسم'
 . 27" يأرلا يف

 ' قيمثتلا « ّقَمَن

 ةاتكلاب هكيزو هشقت اذإ دلجلا قمن لاقيو 6 هتيذو هتسح عمل

 فيلات ةيدنقرمسلا ىلع ماصعلا حرش ىلع ةيشاح" طوطخم : كلذ لاثم

 ظفل ةيشاحلا هذهل خسانلا مسا قبس « (7"نابصلا يلع نب دمحم

 يف ايركز يضاقلل جهنملا حرش ىلع ةيشاح ديبعلا عفنل ديرجتلا ' طوطخمو
 غارفلا ناكو ' هتمتاخ يف ركذ « 7*2" يمريجبلا دمحم نب ناميلس فيلأت عورفلا

 . "(ه ١؟41/) ماع رخآلا ىدامج رهش ةرغ ءزجلا اذه قمن نم

 ' م " 20بيِذهّتلا « َبَّذَه 4
 اذه طبتريو «٠ صنلاب ةدوجوملا ءاطخألا حيحصتو تادايزلا فذح وه

 . ةيئاهنلا هتروص يف هجرخي يكل هفلأ ام دعي يذلا « فلؤملاب حلطصملا

00 

 )١( بلطلا مقر )741/5( .

 . 88 ص . قباسلا عجرملا سفن (*)

 . )١4/7٠١1/5( بلطلا مقر (:4)

 . (4951) بلطلا مقر (5)

 سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (5)

. 828 ص . ( يجولوكيدوك



  

  

 1 ا/ا .. ةبتكملا تاطوطخمب ةدوجوملا تاحلطصملا مهأ : عبارلا لصفلا

 يف اذه « هل باتكلا ةبسن ةحصو فلؤملا مسا ةحص نم دكأتلا يأ

 ةداعلا كتارج ثثيح ) ةحفصلا سبيلو طوطخملا باتكلا َلَع ةلححو ىه

 موقي طوطخملا ةسرهف دنعو « ؟؟!تابيقعتلا مادختساب طوطخملا ميقرت يف

 ثبعلا نم ليلقتلل صاصرلا ملقلاب قاروألل ميقرت عضوب سرهفملا

 اذك ةقرولا حلطصم مدختسن اننإف لئاسر طوطخملا ناك اذإف 3 طوطخملاب

 تاطوطخملا قروو « ةلاسر لك قاروأ دعل رهظ اذك ةقرولاو « هجو

 قرلا نم اًعونصم نوكي دقو « ةيتابنلا زولييسلا ةدام نم ًابلاغ عونصم

 . ( زعاملا وأ لازغلا دلج )

 ' م ' ("فقاولا . ٌفْقَولا ء َفَقَو 5

 . )5/5١195( بلطلا مقر 6

سوماق ) يبرعلا طوطخملا تاحلطصم مجعم . نيبنب يقوش دمحأ : ًاضيأ رظنا (0)



  
 . دارم كيب دارم جاحلا : نم فقو هب 27" ميرك نآرق " طوطخم : كلذ لاثم

 رضاحلا اياضق : ىبرعلا ثارتلا ىف . 7598 - 79" ص . تاطوطخملا تاحلطصمل -

 ةمدخل ةكرتشملا ةئيهلل عبارلاو ثلاثلا نيعامتجالا تالخادمو ثوحب : لبقتسملا قافأو

 . 7917 ص . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت / يبرعلا ثارتلا

)1١( بلطلا مقر )؟٠١( .



  

 تايصوتلاو ةمئاخلا

 ةبتكم يف تاطوطخملا ةسرهفل ةيحلا براجتلا دحأ وه لمعلا اذهب درو ام

 نم مهنارقأل ةعفان نوكت نأ اهولجس نم لمأي يتلا ٠ ةيرصملا فاقوألا

 عم لماعتلل ةمهملا تاالاجملا دحأ يف اديدج فيضت نأو نيس رهفملا

 . ةسرهفلا لاجم وهو تاطوطخملا

 نم اهيدل ام ةسرهفب ةبتكم يأ مايق دنع اهب ىصوُي يتلا تايصوتلا نمو
 : ةطوطخم بتك

 زاجنإو ديجلا طيطختلل تاطوطخملا لاجم يف ءاربخلا دحأب ةناعتسالا ١-

 . نكمم هجو متأ ىلع لمعلا
 ةسرهف بولسأ ديحوتل نيسرهفملل ةرود لمعب موقت نأ -؟

 . تاطوطخملا

 عضو وأ « تاعوضوملاو نيوانعلاو نيفلؤملل دانتسا مئاوق دامتعا متي نأ -9

 . اهديحوتو اهتغايصل ماظنو دعاوق
 ةسرهفلا لكش ىلع ةدمتعملا ةيلالا جماربلا دحأ دامتعا متي نأ -4

 تابتكملا عم ةبتكملا نواعت ةيناكمإب كلذ حمسي ثيح الثم 2141© 21 كرام

 . ةيفارجويلببلا تامولعملا لدابت لاجم يف ىرخألا

 نم طوطخملا ةسرهفب أدبت ٠ طوطخملا ةسرهفل لمع ةرود رارقإ متي نأ -

 ىلع ةسرهفلاب سرهفملا موقي نأ لضفيو عجارملا نم هتعجارم مث ٠ سرهفملا
 تناك اذإ « تانايبلا لاخدإ يف أطخلا ةبسن نم كلذ للقي ثيح « بساحلا ةشاش

 . ةيلآلا سراهفلا ماظن ىلع دمتعت ةبتكملا

 تابتكملا اهنم ديفتست يكل ةسرهفلا يف اهتبرجت ليجستب ةبتكملا موقت نأ -5

 دعاوق وأ نينقت جارخإ يف براجتلا هذه لثم نم دافتسي نأ نكمي امك « ىرخألا

. ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهفل



  

0
 

 5/١ قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف .

 عم لماعتلا تاوطخ نم ةوطخ لك يف ةعجارملا أدبم دامتعا ةرورض ١-

 عضوو ةجمربو بساحلا ىلع تانايب لاخدإو ًاريوصتو ةسرهف ) طؤطخملا

 . (تنرتنإلا ىلع تانايبلا

 . قيرفلا حورب يعامجلا لمعلا أدبم دامتعا ةرورض -/

2 5 53



  

 ١ عجارملاو رداصملا

 04 ( ةيطولا : ةقارولاو ةعبطملا : شكارم . ؟ ط . يبوط ىفطصم « نيبنب يقوش
 .ص 4١

 ليذلا يف نونكملا حاضيإ . ينابابلا ميلس ريم نب نيمأ دمحم نبا« يدادغبلا ليعامسإ ."
 ثارتلا ءايحإ راد : توريب َمُهْللا . نونفلا و بتكلا ىماسأ نع نونظلا فشك ىلع

 ٠ م1950 ماع لوبنطساب تعبط ةخسن نع ةروصم . جم ١ . [ ت . د ] « ىبرعلا

 نيفلؤملا ءامسأ : نيفراعلا ةيده . ينابابلا ميلس ريم نب نيمأ دمحم نبا« يدادغبلا ليعامسإ

 ةخسن نع ةروصم . جم ؟ . [ ت . د ] « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توريب . نيفنصمل و

 ىلع ةسارد : ةيبرعلا تاطوطخملا يف ةيئاملا تامالعلا . ميهاربإ قداص دمحم ريمأ .5

 ةحورطأ . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع فارشإ / ةيرصملا فاقوألا ةبتكم تاطوطخم

 ةبعش « تامولعملاو قئاثولاو تابتكملا مسق « بادآلا ةيلك « ةرهاقلا ةعماج . ( ريتسجام )

 . قحالم « ص45 « ص95١ . 7٠٠١8 «, تابتكملا

 يبرعلا طوطخملا ةعانص يف . 444- 5٠١ ص . تاطوطخملا قيقحت دعاوق . عابطلا دلاخ دايإ.ه

 ةيبرعلا تارامإلا - يبد « ىلوألا ةيبيردتلا ةرودلا : ديلجتلا ىلإ ميمرتلا نم يمالسإلا

 ىلإ م441١ وياما" قفاوملا ه5148١ مرحم 9 ىلإ ه15117١ ةجحلا وذ 55 نم « ةدحتملا

 ةفاقثلل دجاملا ةعمج زكرم : يبد . ةبيغز نب نيدلا زع هسراهف عضوو هل مدق /م 1991 ويام6

 مولعلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا : طابرلا ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج : ثارتلاو

 . ص 579 . جسأ ]١991[. . (وكسيسيإ) ةفاقثلاو

 يف ١947 594/8 ٠ ص . تاطوطخملا تاحلطصمل يبرع مجعم ةعانص ؤحن . ديس داؤف نميأ."

 ثلاثلا نيعامتجالا تالخادمو ثوحب لبقتسملا قافآو رضاحلا اياضق : يبرعلا ثارتلا

 : ةرهاقلا . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت / يبرعلا ثارتلا ةمدخل ةكرتشملا ةئيهلل عبارلاو

 . صاا/# . 7٠٠١7 « مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا « ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم

112111150111 413266 6[ -تاطوطخملا ملعو طوطخملا يبرعلا باتكلا . ديس داؤف نميأ



 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١7

 . ص/ « 51١4 . 1991/ « ةينانبللا ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا . 6 8١١

 . نونفلا و بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك . هللا دبع نب ىفطصم « ةفيلخ يجاح

 تعبط ةخسن نع ةروصم . حجم ١ . [ ت . د ] « يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد : توريب

 . م ١94١ ماع لوبنطسإب

 : ةرهاقلا . ؟ط . مولعلا حيتافم . بتاكلا فسوي نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ « يمزراوخلا.4

 . ص4١١ . ١98١ « ةيرهزألا تايلكلا ةبتكم تاروشنم

 . جم 8 . ١948 « نييالملل ملعلا راد : توريب . مالعألا . نيدلا ريخ . يلكرزلا.٠٠

 ةيبرعلا ىلإ هلقن /يبرعلا فرحلاب طوطخملا باتكلا ملع ىلإ لخدملا . اوسنارف « شوريد.١١

 . ص7١5. 7٠١8 . يمالسإلا ثارتلل ناقرفلا ةسسؤم : ندنل . ديس داؤف نميأ هل مدقو

 ط . تامولعملاو تابتكملا ملع يف ثحبلا جهانم يف تارواحملا . ةفيلخ زيزعلا دبع نابعش.١ ١

 . ص 75ا/ . 1١949 « ةينانبللا ةيرصملا رادلا : [ ةرهاقلا] . ؟

 . ةيمشاهلا ةعبطملا : قشمد . تايفولاب يفاولا . يدفصلا كبيأ نب ليلخ نيدلا حالص.١

 . ١ججم . 48

 ةبتكم : ( ندرألا ) ءاقرزلا . ١ط . ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف . يخوشملا ناميلس دباع.١ 5

 . ص757 . ١986 « رانملا

 يف . 570١-715 ص . ةيمالسإلا ةيبرعلا تاطوطخملا مبيقت دعاوق . روفرف نمحرلا دبع.0

 - يبد « ىلوألا ةيبيردتلا ةرودلا : ديلجتلا ىلإ ميمرتلا نم يمالسإلا يبرعلا طوطخملا ةعانص

 ويام" قفاوملا ه١ 518 مرحم 9 ىلإ ه511١ ةجحلا وذ 7١ نم « ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا : طابرلا ؛ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةعماج : ثارتلاو ةفاقثلل دجاملا
 . ص”779 2 ج-أ .[ ١9911٠ ( وكسيسيإ) ةفاقثلاو مولعلاو

 ةيبتكملا تامدخلل ةيساردلا ةقلحلا : تاطوطخملا سراهف . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع.

 ةرازو : قشمد . ةيموقلا قئاثولاو ةيبرعلا تاطوطخملاو قيثوتلاو ( ايفارجويلببلا ) ةقارولاو
 . 584-٠١٠" ص . ١91/7 « ىلاعلا ميلعتلا

. ةرهاقلا راد : ةرهاقلا . ١ط . يبرع تاطوطخم ملع وحن . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع.



 ةينانمللا ةيرصملا رادلا : ةرهاقلا . ١ط . ىبرعلا طوطخملا . ىجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع.

 . صا: . ”53١١

 رادلا : ةرهاقلا . ١ط . يبرعلا ثارتلاو تاطوطخملا . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع 89

 . صااله . 7٠١1 « ةينانبللا ةيرصملا

 0 رخل يف سلا نينا. يشل صم صحا

 48-5١.

 ١ جم 8 . [ ت . د ] « يبرعلا ثارتلا ءايجإ راد : توريب . نيفلؤملا مجعم . ةلاحك اضر رمع." .

 ةبسانمب يَجولَحلا راتسلا دبع روتكدلا ذاتسألا ىلإ ةادهم تاسارد : ثارتلاو تاطوطخملا

 مامإلا ةبتكم : ةرهاقلا . ناهبن تافرع لامك ميدقت /(م٠٠7/8- )١978 نيعبسلا نس هغولب

 . ص5١4. 7١١8 . يراخبلا

 تاطوطخملا ةسرهف نف . يف . ١67 ص . تاطوطخملا فينصت . يداهلا دبع يحتف دمحم."

 / " . (19194 ربمتبس 7 2 71/) لالخ )١( تاطوطخملا اياضق ةودن " يفاياضقو لخدم :
 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا « ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم : ةرهاقلا . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت

 . ص "75 . ١999 « مولعلاو ةفاقثلاو

 ةسارد ةيرصملا فاقوألا ةرازو تاسسؤم ىف تاطوطخملا . ىضاقلا دمحم زيزعلا دبع دمحم.١ ؛

 دبع راتسلا دبع فارشإ /تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملا عورشم ءوض يفةيقيبطتو ةيرظن

 ةعماج- (ريتسجام) ةحورطأ . ىلع دمحم ليصألا سمش : ةكراشمو ؛يجولحلا قحلا

 . صا . 53١١١ تامولعملاو قئاثولاو تابتكملا مسق -بادآلا ةيلك -ةرهاقلا

 : تاطوطخملا ةسرهفن . يف ١5١ ١8 ٠ ص . سرهفملا ةفاقث . يحانطلا دمحم دومحم.'

 / " . (149/8 ربمتبس 7/٠ 71/) لالخ (؟) تاطوطخملا اياضق ةودن " يف . اياضقو لخدم
 ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا « ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم : ةرهاقلا . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت

. 585 ص . ١449 « مولعلاو ةفاقثلاو
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 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيبرعلا تاطوطخملا ةسرهف ١/١

 5١٠١6.. . ةيرصملا فاقوألا ةرازو : ةرهاقلا . ةيمالسإلا تاطوطخملل ةيزكرملا ةبتكملا .” 5

 . ص61

 ةحورطأ . نيسح ميهاربإ دومحم فارشإ / ةيرثأ ةينف ةسارد : ةرهاقلا ةنيدمب ةيرثألا

 . جم1 . . ٠٠١8 « ةيمالسإلا راثآلا مسق - راثآلا ةيلك - ةرهاقلا ةعماج - (ريتسجام)

 ةسرهف نف . يف . ١01١١7 ص . فلؤملاو ناونعلا قيثوت تالكشم . ناديز فسوي "8

 578 . 7ا/ ) لالخ (؟) تاطوطخملا اياضق ةودن " ىف . اياضقو لخدم : تاطوطخملا

 , ةيبرعلا تاطوطخملا دهعم : ةرهاقلا . نايفحلا لصيف ريرحتو قيسنت / " . ( 1194 ربمتبس

. ص 5.1999 « مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا ةمظنملا



 ١/1 عجارُملاب فيرعتلا

 عجارملاب فيرعتلا
 . يجولحلا قحلا دبع راتسلا دبع /روتكدلا ذاتسألا

 : فئاظولا /ةفيظولا

 ةعماج « بادآلا ةيلك . تامولعملاو قئاثولاو تابتكملا مسقب غرفتم ذاتسأ *

 . ةرهاقلا

 ىلعألا سلجملاب قئاثولاو تابتكملا صصختل ةمئادلا ةيملعلا ةنجللا ررقم *

 . تاعماجلل

 ةيبرعلا ةمظنملل عباتلا ةيبرعلا تاطوطخملا دهعمل ةيراشتسالا ةئيهلا وضع *

 . مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل
 . ةيموقلا بتكلا رادب ثارتلا قيقحت زكرم ىلع ةفرشملا ةيملعلا ةنجللا وضع *

 دجسمب تاوطخملل ةيزكرملا ةبتكملل ةيرصملا فاقوألا ريزو يراشتسا *
 . (اهنع هللا يضر ) بنيز ةديسلا

 : ةيساردلا تالهؤملا

 . م980١/ ماع « ةرهاقلا ةعماج « ةيبرع ةغل مسق « بادآ سناسيل

 . م909١ ماع سمش نيع ةعماج « ةيبرتلا ةيلك « ماع مولبد *

 . م١55١ ماع سمش نيع ةعماج ؛ ةيبرتلا ةيلك « صاخ مولبد

 . م1957 ماع ندنل ةعماج « تابتكم ريتسجام *

 م979١ ماع ةرهاقلا ةعماج « تابتكم هاروتكد

 3 5 ؟ءام دلع

 0 اا

 ىجّولحلا راتسلا دبع روتكدلا ذاتسألا ىلإ ةادهم تاسارد : ثارتلاو تاطوطخملا ىف )١(

 . ناهبت تافرع لامك ميدقت /(م8١١1 - )8*١9 نيعبسلا نس هغولب ةبسانمب

. 78-١*ص



١/5 

 . تاطوطخملل ةيرصملا فاقوألا ةبتكم « تابتكم ىئاصخأ *

 ةيلك « تامولعملا ةينقتو قئاثولاو تابتكملا مسق 2 بادآ سناسيل *

 . م1984 ماع ةرهاقلا ةعماج ٠ بادآلا

 ةينشتو قئاثولاو تابتكملا مسف 6 تامولعمو تابتكم ريتسجام 2

 . م١٠٠١ ماع « ةرهاقلا ةعماج بادآلا ةيلك « تامولعملا

 . تاطوطخملل ةيرصملا فاقوألا

 . م1964 ماع ةرهاقلا ةعماج ؛ مولع راد سناسيل 6

 . تاطوطخملل ةيرصملا فاقوألا ةبتكم «٠ تابتكم ةيئاصخأ *

 ايجولونكت مسق « ةيميلعت لئاسوو تابتكم ةبعش « ةيبرتو بادآ سناسيل *

 . مآ٠ ماع . ناولح ةعماج ةيبرتلا ةيلك 4 ميلعتلا

 تاساردلاو ثوحبلا دهعم « ميلعتلا ايجولونكت يف ةيبرتلا يف صاخ مولبد

 . م5١١5 ماع . ةرهاقلا ةعماج « ةيوبرتلا

 . م١١١5 ماع . مولعلاو ةفاقثلاو ةيبرتلل ةيبرعلا
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 فيلات ىجوغاسيإل مالسإلا خيش حرش ىلع قيلعت" طوطخم ةمتاخ

 فقاولاو كلاملا وه خسانلا هيفو "يجلدلا ميهاربإ نب دمحم
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 (9) مقر ةحول

 فيلأت دئاقعلا يف نيهاربلا مأ هتمدقمل يسونسلا حرش ىلع ةيشاح" طوطخم ةمئاخ

 ماع ةخسدلا هذه نم غارفلا ناك" اهيف بتك "يقوسدلا ةفرع نب دمحأ نب دمحم

 هذه لقن نم غارفلا ناكو رصم ىلع نييسنرفلا ءاليتسا ماع نا .(سه١ ) 7١5

 ."رصم نم نييسنرفلا جورخ ماع (ه ١؟5١1) ماع فلؤملا ةخسن نم ةخسنلا
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